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2.o Sec,Ario

A presente proposta legislativa que ora submetemos ao crivo dos
Nobres Pares, tem por finalidade declarar de Utilidade Pública Municipal a
entidade Associação Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito
privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ sob n° 12.663.512/0003-89, Filial voltada à prestação de
serviços sociais, sem alojamento (Acelera Jovem), com sede na Rua Buritiz,
n°108, Bairro do Jardim Piatã B, Mogi das Cruzes.
A Associação Madre Esperança de Jesus, filial responsável pelo
projeto Acelera Jovem, tem como objetivo atender as crianças entre 06 e 17 anos
de idade, fortalecendo a rede de proteção social das famílias, evitando violações
de direitos e de segregação, proporcionando uma sadia convivência familiar e
comunitária, desenvolvendo relações de afetividade. respeito. solidariedade e
união.
Desde 2016 a entidade tem desempenhado um papel social
importante em nosso Município, pois proporciona oportunidades aos
adolescentes e crianças, encaminhadas pelo serviço de proteção e atendimento
especializado às famílias oriundas de lares com precário acesso a renda e
serviços públicos e ou com deficiências diversas; em cumprimento ou
egressos de medidas sócio-educativas e de medida de proteção do Estatuto da
Criança e do Adolescente — ECA e de combate a violência e ao abuso e
exploração sexual; e encaminhados pelo Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.
A Associação desenvolve atividades musicais, esportivas. de artes
marciais, informática, inclusão digital e artesanato, promove, ainda, a
participação dos jovens em eventos, passeios e encontros sócio-educativos.
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ações de conscientização e prevenção às drogas, assim como cuidados gerais
com a saúde, o meio ambiente, à iniciação profissional e aos direitos e deveres
para o pleno convívio em sociedade.
Desta forma a entidade contribui com a nossa sociedade
proporcionando a redução de ocorrência de vulnerabilidade social, a prevenção
de riscos sociais, ampliação ao acesso dos direitos sócio-assistenciais,
melhorando e muito a qualidade de vida das famílias das crianças e
adolescentes.
Estas as razões que nos levaram a apresentar o presente trabalho
legislativo ao crivo do Egrégio Plenário e dos Nobres Pares, anexando cópia dos
documentos exigidos pela Lei Municipal n° 5.238, de 03 de julho de 2001 e suas
alterações. que dispõe sobre decretação de utilidade pública municipal, o qual
esperamos que mereça a final aprovação.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de abril de 2021.
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~RANÇA DE ESUS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA CONSELHO FISCAL.
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ÀsPekttetikalf do di 31 de julho de 2010, na rua Thuler, id. Universo, na Paroquia Imaculado Coração de
ItWOMS\ Brás cuba na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, estando presentes Marlene das
leuza Maria Augusto, Aparecida Maria Pinto, Francisca Giardano Ferreira, José Helio
b
c iP
Ferreira, Nilza Maria Augusto Rodrigues, Adriana aparecida Peres, Tereza Aparecida Fahl Gomes, José
Maria Gomes, Vera Lúcia Jordano, Geraldo Tomaz Augusto, José Joviniano da Silva, João Batista da Costa,
Anésia Benedicta de Moraes Caraça, Nadim Daoud El Tabcharani, Maria Rosa Barbosa Tabcharani, Maria
das Graças Barbosa Santos, Rosangela Maria do CarmoTeixeira, Hortencia Procopio Gabriel, Neuza Osmaria
da Silva, Maria Aparecida Pereira, iniciaram-se os atos necessários para a fundação da Associação Madre
Esperança de Jesus — AMEJESUS. Para iniciar os trabalhos foram indicados pelos presentes para assumir a
coordenação e a secretaria da assembléia de fundação da entidade Nadim Daoud El Tabcharani e Marlene
das Dores Cecilia Lopes respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a
assembléia iniciando por uma pequena oração ao Espirito Santo e pela leitura da pauta para os presentes,
constando a discussão e aprovação dos estatutos, a eleição e posse da diretoria e os primeiros
ceminhamentos relacionados à existencia da nova associação. Em seguida, buscou-se o artigo dos
estatutos que regulamenta as decisões da assembléia. Logo o coordenador dos trabalhos encaminhou o
processo da leitura, discussão e aprovação dos estatutos sociais. A leitura foi feita artigo por artigo, sendo
cada um debatido e em seguida aprovado. Ao final, foi feita votação em bloco, sendo que os estatutos
foram aprovados por todos, unanimente. Com os estatutos aprovados, o coordenador abriu os debates a
respeito da eleição da nova diretoria e de conselho fiscal da associação esclarecendo que os cargos a
serem preenchidos eram seis para diretoria e seis para conselho fiscal, para a diretoria foram indicados os
seguintes nomes:- DIRETOR-PRESIDENTE: Maria Rosa Barbosa Tabcharani
- DIRETOR VICE-PRESIDENTE: José Regis Evangelista
- 19 SECRETÁRIO: Anésia Benedicta de Moraes Caraça
- 22 SECRETÁRIO: Maria Aparecida Pereira
- 12 TESOUREIRO: Rosangeia Maria do Carmo Teixeira
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- 29 TESOUREIRO: Cleuza Maria Augusto.Para o Conselho Fiscal foram indicados os seguites nomes:

- Jc.loviniano da Silva, João Batista da Costa, Vera Lúcia Jordano e os suplentes: Aparecida Maria Pinto,
Nilza Maria Augusto Rodrigues, Neuza Osmaria da Silva. Após apresentação de cada nome foi feita a
eleição por maioria absoluta para todos os eleitos. Após a eleição o coordenador da assembléia declarouse empossados. Os novos diretores tomaram posse agradecendo a confiança de todos e se
comprometerem a trabalhar para atingir os objetivos traçados para a associação. Em seguida foi debatido
sobre o centro social São Romualdo que será mantida pela associação no Jd. Piatã, nesta cidade. Nada mais
havendo a tratar o presidente da associação declarou, às 22horas, encerrados os trabalhos da assembléia
com a oração de Ave-Maria, da qual eu, Marlene das Dores Cecilia Lopes, lavrei a presente ata que vai ser
assinada pelo presidente da associação.
Mogi das Cruzes, aos 1;

a
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
CNP.; 1 .6e3.512l000.-.-17

ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL
CAFITULO
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::enominacão. Prazo e Finalidade, Sede, Fora e %Inças.

a ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, também designada pela s a
i?-.MEJESUS: CNPJ 12.663.51210001-17 é uma assor.,•iação civil de direito prvado, sem t.ns
aoraióniices e duração cor tempo indeterminado
a' a Associação Madre Esperança de Jesus tem por finalidade oferecer e desenvolver r as
a:essoas e familias uma visão fl egrai. humana e espiritual, através de atividades SOCOS.
-V)Cioass:stenciais. esportivas. T.jr..tirais, educacionais com as famítias em situação de
.,iiinerabilidade e risco, sem a :.::nminação No desenvolvimento de suas finaiiciades a
associação observará os princir s da iegaltdade irndessoalidade. moralidade, publicidaije
ecc,nornicidade e da eficiência e aão fará qualquer discriminação de °Moem, raça. sexo. Lüi,
aiade a Quaisquer outras formas de discriminação A Associação no atendimento de
oeo de ação se prop7,5e a
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Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e sociai:
Promover reuniões. palestras e cursos orofissionalizantes e éticos morais cara
aumentar a autoestima das famílias em situação de vulnerabilidade e ou r;Sc.c
Assistancia as chanças e adolescentes carentes na faixa etária de 7 3 14 a•
desenJoivendo projetos sócio-educativos, oferecendo suporte para
desenvolvimento de atividades de recreação, cultura, escorie e orofissionalizaçac
Organizar e desenvolver atividades culturais, assistenciais e artísticas:
Desenvolver programas educacionais. apresentando relatórios das ativ;caoes
desenvolvidas e informando numero de crianças assistidas,
-rrabalhar junto ao Conseinc Municipai da Criança e do Adolescente amparandose
8.06.9 de 13 de ¡unho de 1,952 para a integração da Criança e do
aa _et
Adolescente na Comunidade, promovendo o seu bem-estar social, iazer. culwra e
recreação através de meios adequados (próprios) Pa associação ao seu alcance oa
subvenções públicas:
Promover serviçt-.;s. programas, oro!Cos ebenet:c:Os socicassistenciais que seara
c-íertados na ,)erspectiva rta autçndmia e

de direitos dos usuários de fone

gratuita;
ft Promover a Etica, a Moral, a Paz. a Cidadania, os diretos umanos e os vafc,es
universais,
Para alcançar suas finalidades a Associação Madre Esperança de Jesus podara
firmar convênios ou contratos com outras instituições nacionais ou internacionais
para melhor atendimento de seus fins
ssocacão Madre Esperança de Jesus tem sede na Estrada do Pium. n 37 — jardim
zaara — Moi das Cruzes/SP — CEP 06774-320 — Brsii. na Capela Santo Antonio.

ASSOCMÇÃO MADRE ESPERANÇA. DE JE.
CNIDJ -t 2.563.512/0001-17

Art.4'

firri de cumprir suas finaiidades, a ASSOC:300 se organizará em tantas
prestação de serviws, quantas se tizerem necessárias.
F: ica eleito o foro da comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São P L
quaisquei duvidas_

Art.6

Os recursos advindos dos poderes públicos serão aplicados dentro do rnunici :c.
sede ou no caso de haver dritades. prestadoras ::ie serviços a ela vinculadas, nc
Estado o'oncesser.
Associação aplicará as subvenções e doações recetijas
finalidades a que estejam vinciuladas.
CAPÍTULO it

Dot; Associados,
Art.7`

An r

A,ssociação Madre Esperança de Jesus é constitulda por número ilimitado eass
ue tenham o h..esmo obietivo, finalidade e formação
E ireitc dos Assoçiados,
1 Votar e ser vota.do,
2 Tomar parte das Assembleias Gerais:
3. Participar de todas as atividades organizadas ou promovidas 2elo
Deixar de ser associann cuando assim desejar, através de requerimento.

4rt.9'

Sãci de-.,eres tios associados
e Ragirrtentais
1 Ournprir os dispositivos Est ...
palestras
promovidas
pela associação.
cursos
e
2. Pailicioar oie
Acatar as decisões de Conselho Diretor .Administrativo e as res cõe.s
assembleias
4 Submeter a apreciação do Conseino Diretor iodo e qualquer
que envolve o nome da AMEJESUS
Os associados não respondem solidariamente peios atos praticados pe : • .
Diretor e pelos encargos da A,ME.JESUS.
CAPÍTULO ili

Cisa Administração.
10'' A .:%ssociação Madre Esperança de Jesus será administrada pelos segdittes
'Assen-iblela Gerai.
i:'..onselho Diretor — AdrniniStr3tiv:
2
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
CNPJ 12.563.512/0001-17

Conselho Piscai.

CÂMARAMUNICIPALDEMOGIDASCRUZES
CAPITULO IV

4.'.;S'e)Mbiela
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Em

Confere c om

r 5nai
,

Geral.

A Assembleia Gerai é um órgâo soberano da AtvIEJESUS e se constituirá dos associadce
..ae..livos em pleno gozo de seus direitos estatutários, alem do conselho diretor administraaao
A Assembleia Geral reunirá ordinariamente dentre do Dhrneirc trimestre do ano civil
extraordinariamente, sempre que for convocaoa pela Diretor Presidente ou pai se
substituto legai ou oo:- requerimento de 2J3 dos associados quites com as obrigaoões
sociais.
Em reunião ordinária. realizada no primeiro trimestre terá como objetivo avec, er
relatório anual do exereicio anterior apresentado pelo Conselho Di,-etoiAorninistrativo.
Homologar as contas e o balanço. incluído os relatórios de desempenhe financeiro,
contábil e sobre as operações realizadas e aprovadas peio Conselho Piscai com no
mínimo de 2/3 dos associados e em segunda e última votação por maioria simples
4 Decidir sobre a exclusão de associado, após conceder-lhe amplo direito de defesa
5 Em Reunião extraordinária, eleger os membros do conselho diretor administrat!JO
fiscal
6 Decidir sobre o plano plurianuai de atividades — PPA.
7. Decidir sobre as reformas no Estatuto e no Regimento Interno.
8 Autorizar o Conselho Diretor Administrativo alienar, transigir, doar, trocar, vender
hipotecar, comprar ou permutar bens móveis e imóveis do património
Decidir sobre a extinção da AMEJESUS.
ie Destituir o Conselho Diretor Administrativo ou Fiscal.
1.: Cumprir a fazer cumprir o presente Estatuto Social.
12 Planejar. executar e prestar contas de todas as atividades. inclusive às reiaciorada
ao orçamento-programa, vedada a distribuição de resultados, divideedo
bonificações, participações ou perneia de seu patrimônio, sob nenhuma forma de
oretextc.
J.,. E por último tratar de assuntos do interesse comum ou outros que venham a surgir e
exijam decisões urgentes.

A r;

Convocação da Assembleia Gerai será feito por meio de edital afixado na sede da
entidace, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência rninima de i5;
auirize dias

72' 4

Parágrafo Único:- A Assembleia Geral se instala. funciona e delibera eio
primeira convocação, com c mínimo de 2/3 dos associados, em segunda e
última convocaçãe trinta minutes depois, com oualouer número, deliberando
por maioria simples.

_
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Artei3° 3 vote de desempate na Assembieia Gera será feito com n,rw;
desempate.

.

CAPITULO V
Conselho Direto Administrativo.
Art.14°

Associaç.ão é administrada e dirigida oor um Conselho Jiretor A

5

Diretor Presidente,
Diretor Vice-Presidente
1.° Secretário,
2.° Secretáno;
1.° Tesoureiro
e ceresourere
;

-
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A ri.15° O Conselho Diretor Administrativo será ocupado obrigatória e exciusiveffee

associadas que participem regularmente das atividades da AIVIEJESUS

Parágrafo Unica:- C Diretor Presidente e Vice Diretor ;=-'es E-eeescoinidos obrigatoriamente dos leigas que particioarn is ca r
dssueld,.Ao dos Le.igos de Amor Misericordioso,
Ari. f er- Todos os eleitos ere. Assembleia Gerai do C,sonseiho Diretor Administrativo terei o --

de 03 (três) anos. assegurado a possibilidade de haver reeleições consEi,àcutivae
outros cargos mediante deliberação jest cada as Diretoria Executiva suieito a
assembleia Gerai.
Art.lr Em caso de vacância de um cargo, o mandato será assumido pelo respective
Em .aso de 'vacância do Conselho Diretor Administrativo por completo c

assumirá a vacância eara a convocação de uma assembleia geral eletiva de enrieie.ieee,
Art 19° Salva o disposto nc parágraso enico deste artigo; os diretores. conselheiros.
:r1StflUidOreS ou equivalentes, não receberão remuneração, vantagens ou beeefieeee
indiretamente, por qualouer forma ou etutc.'i, em razão das competências.
atividades oue, sejam striteeeas .pelos respectivos ates constitutivos
Parágrafo único:- Será oossivei a remuneracão dc merriere
que atuarem efetivamente na gestão executiva e bara acuefes
serviços especificas respeitando, em ambos os eesce
praticados .)áo mercadu, na região correspondente, a sua e'-ee
e capa.eidade financeira de entidade

2" RCP1 4c,,-,• .idfSi to,01

p\, s

Re9istre it ,r-
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ir Competência do Conseiho Diretor Administrativo
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Elaborar, logo após a posse dos membros deste Conselho. o Plano Pluriarua
atividades (PPA), que será submetido posteriormente a aprovação da Assembie:
Z.;eral o Qual consiste nas metas e planos eue c Conselho Diretor Adreinistratrie:,
pretende abancar durante seu mandato;
Cumprir e fazer 0i.irnprr o Estatuto Socia,
Executar o Programa Anuai de Trabalho e apresentar o relatório à Assembleia
Geral
Zelar pelo patnmenio e pelo bom funcionamento da .AlviEjESie:
Contratar e demitir funcipriarios;
Encaminhar as propostas de reforma do Estatuto e atualização do Regirnente
interno á Assembleia Gerai,
Criar departamentos, comissões ou equipes de trabalho. bem como estabeiecce
suas atribuições, em auxilio no desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo Único:- É expressamente vedado aos membros da Cjretcria
prestar aval ou endossar a favor de terceiros, em nome da AMEJES1.

CAPÍTULO Vi

.- •:")MpagtênCía

CÂMARAlitiNICIPAL DeMOGI
DAS CRUZES
fere com o rigine
i

dos Membros do Conselho Diretor Administrativo. Em

°
Competência do Diretor Presidente.
Representar a AMEJESUS perante os órgãos púbilcos, administrativos e particulares:
Presidir e convocar a Assembleia Gerai e as reuniões do Conselho Diretor
Administrativo
Abrir, movimentar e fechar contas bancárias em conjunto ou separadamente do 1 --'
Tesoureiro:
J. Representar a AMEJESUS judiciai e extra judicialmente, podendo ccesiue
procuradores;
Cumprir e fazer cumprir esse Estatuto advenir verbalmente o asscciado. guando,
necessarioi
5. Nomear um representante legal para representa-lo perante os órgãos publicos.
administrativos e particulares:
224

Competência do Diretor Vice-Presidente.
Substituir e assumir o mandato do Diretor Presidente em suas ausências •3.:
impedimento,
). Cooperar com o Diretor Presidente na execução das tarefas.
"i

Arr.23

Competência do 1." Secretário.

ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE
CNIR.i 1
2.663.512/000i-17
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Preszar de medo gera!, sua colaboração ao
Presidente.
Fazer o expediente da correspondência
epistolar, avisos. circular e à. ,,rw
das assembleias geras e reuniões do Conseiho
Diretor Administratin
Elaborar ao finai de cada ano. relatório geral das
atividades da AME,.IF::::.!;":';.
submetido à apreciação do Conselho Fiscal e da
Assembleia Gerar
Manter c reolstro dos associados atualizado
cara efeto de
instalação da Assemoleia
Assumir c cargo do Diretor Presidente em caso de
vacánda
;Diretor Vice-Presidente,

::Lft.24n Corr.- etêncla do 2 " Secretario,
Auxiliar c.) 1 ecretaric nc desenvoiv.Jriento de suas funções
SubstituT e assumir c cargo dc 1 Secretario em suas
ausências, im.cedir,it •
vacância do cargo;

•

Art.25° Competência' do 1 c' Tesoureiro,
2.
3
4.
S.
7

4:t2

Controar as finanças sob a coordenação do Diretor Presidente,
Fazer os pagamentos de despesas autorizadas beir.. Diretor Presidente
Cuidar da administração Financeira da Associação sob a 000rdenacã,
Presidente,
Abrir e Movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor Presioete.
Apresentar mensalmente o balancete de receitas e despesas na :-euniãc:
.Apresentar um Baianc,ete Semestral ao Conselho Fiscal,
Apresenta; uni Balancete Financeiro á Assembleia Gerai,
Manter sob sua nada controle e responsabilidade os documentos da
o Registra dci Acerve Patrimonial Os AMEjESU
d3 2 c' Tesoureiro.

Co

•

, Auxiliar o 1.' Tesouraircric desenvolvimento de suas funções.
2 Substituir o 1.a Tesoureiro em suas ausências ou impedimento
3. Assumir o mandato em caso de vacãncla

¶rø.
:0o.

„3‘1
CAPITULO VI!

Conselho Fiscal.
ArtlrO Conisetc Fiscal sera constltuldo boi ires (03.1 membros titulares e seu,:
suplentes, todos eleitos pela Assembleia Gerai
En:re as membros tzulares do Conselho Fiscal um sere c
Secretario:
6
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESe''',,
CNP.: 12.663.512MW -. 7
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3

O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato dc Conselho C.
Administrativo, podendo haver reeleições,
Em caso de vacáncia o mandato será assumido peie suplente até o seu errniri .

Competência do Conselho Fiscal
Associação,
Opinar sobre os balanços e relatórios financeiro contábil e sobre operições
patrimoniais realizadas., emitindo parecer à Assembleia Geral:
Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes.
4 Opinar sobre aquisição e alienação de bens:
5. Convocar a Assembleia Gerai Ordinária se o Diretor Presidente retardar por um mês,
essa oonvocaçac e convocar Assenitiesa Gerai Extraordinária. sempre nue ocorrem
motivos graves e urgentes,
O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada três 03) rrits
extraordinanamente sempre que for necessário:
Os titulares e suplentes deste conselho não poderão acumular cargo-:.Administração da AMEJESU

1

Examinar os iivros de escrituração da

CAPITULO VIII

CÂMARAMUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES
Em

Cor ere coipsuriGinal
2_
Y2o2.

s•

Orgãos de Execução.

A Associação Madre Esperança de Jesus adotará prática de natureza exec,itiva.
necessária à autossufieiêncla da instituição. podendo remunerar, come autônomo: os cargos
dos órgãos execução, nos termos da legislação brasileira, observando-se os vi:iores
p.a.ticados na região onde estiver a Entidade.

29*
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São eigãos de execução, para efeito do artigo anterior, a Coordenadoria Executiva e 3
.1s.cor hadaria Técnica, as quais serão implantadas peio Conselho Diretor Administrativo,
-j orçãe das necessidades e condições financeiras da Instituição e sujeitas a este
1-,onselho.
Parágrafo Único:- As Atribuições e estruturas funcionais de wai:.5
coordenadona serão descritas no Regimento ;ntemo.

CAPITULO IX
O patrimônio de AMEJESUS será constituide de bens moveis imóveis. veiquips
sernaventes de sua procrialade ou posse, ações, titules de dividas públicas, salde de contes
bancárias e ou títulos de qualquer natureza em seu nome

Art31
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A Associação apitcara suas rendas seus recursos e eventual resultado çoe.ie.....ntearalmente
te,rritõrio nacional e direcionado a manutenção e o desenvolvimentr
objetivos, de forma imediata ou por meio de constituição de um fundo patrimonial ou
reserva

Art.32°

•

Os Recursos Econômicos e Pinanceiros que compõem outra parte 30 ç.).atrinit :.
provenientes:

4rt33°

1

Das contribuições e doações de associados e Pessoas fisicas e Iuridioas
Das receitas assistenciaiS:
3. Auxílios e Subvenções dos Poderes Publicos.
d. Receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de se,rvicn
Eventuais receitas. rendas ou eventos.

•

Da Dissolução Patrimonial.
dissolução ou extinção da Instituição sc será feito pela Assembleia Gera
:.anvonada para este fim peio Direto! Presidente, com previa aprovação da C. "5_'."(c'' ..?
ibresença de 215 (dois terc..o.) dos associados votantes, o respectivo patrimônio ;ibuic:Lc,.:
Transferido á outra pessoa jurídica de igual natureza, com fins assistenciais com registrc
Nacional de Assistência Social) e com certificado.
Parágrafo Único:- A dissolução da instituição ciar-:,-,e-á
não puder levar e efeito: as finalidades expressas neste Esta:

CAPITULO X

CÂMARAMUNICIPALDE MOGIDAS CRUZES
Em

Da Prestação de Contas
411.34'

Confere com o original
-2PPL.1.
c_ie)
•

A prestação de contas da Associacão observará no mínimo:
Saian
ámuairnente em ? de l:,!ezennOrd sere encerradn
oeriidõtn,
acompanhado das Demonstrações Contábeis, incluindo as
débito junto a RPB. PGFN e ao CRF-FGTS colocando á disposiy,

cidadão intereSEWC.
.A AMFJESUS manterá em dia a escrituração de suas tece

desembolsos e mutações patrimoniais em livro revestidos de todas
iegais
A realização de Auditoria se.ra realizada cuando for riece.ssánc
auditores externos indeoendentes da aplicação dos recursos e beil
públicas ou particular objetos Oe Termos de Parcerias, conforme
regulamento
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CAPhji...0 X1

r:)es Olsposicães Gerais e Transihrias
presente Estatuto poderá ses -etormado. no todo ou em parte, em quaiquer
err
sembea Geiaí E.-:speciãmente convocado para este fim, sempre que houver necessidade
de adequação do funcionamento do ArviEJESUS Dor decist.ç..
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IL.MO SR OFICIAL DO 2.° REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE MOGI DAS
CRUZES

Eu, Nadim Daoud El Tabcharani. portador do RG n.° 36.529.848-7 e do CPF n.°
999.418.648-53 representante legal da pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO
MADRE ESPERANÇA DE JESUS, com sede na Estrada de Pium, n.° 37 — Jardim Piatã
II - CEP 08774-320, nesta cidade de Mogi das Cruzes — SP vem requerer nos termos
do Artigo 121 da Lei n.° 6.015/73 e da Lei n.° 10.406/2002, o Registros e arquivamento:
da ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20/05/2019 COM A
SEGUINTE DELIBERAÇÃO:

a) Eleição de Nova Diretoria.

Para tanto, segue em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

CÀMÁRAMUNICIPM.DE MOGIDAS CRUZES
Cortlf3irn ejomÔro

nâle)2i

Em

se 5

Nestes termos
Pede deferimento.

Mogi das Cruzes, 20 de maio de 2019.

2°0FICIAL REG. CIVIL DE PESSOA JURO CA
Plínio Schena Júnior
Ofci DeIegado

Ivan de Souza
Escrevente Autorizado
MOGI DAS CRUZES ESTADO DE SÃO PAULO

d El T
Presidente
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4-b5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os associados para participarem da assembleia Geral
Extraordinária para eleger a nova diretoria da ASSOCIAÇÃO MADRE
ESPERANÇA
DE JESUS, que será realizada no dia 20 de maio de 2019 às
13:30 horas, na Estrada
de Pium, n.° 37, Jardim Piatá 11 efn Mogi das Cruzes/SP.
s

•

Mogi das Cruzes, 16 de abril de 2019.
JURtOtelk
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José Régis Evangelista
Presidente
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USTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019.
-...---

..

Nome:

RG:

01- Marlene das dores Cecilia Lopes.

i'-

Assinatura

• 56ci .5
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jak£4,+-,L-Jaiesif-c--1

02- Aparecida Maria Pinto

MI -1-7-R - ..Q.(30- V

03- Francisca Giordano Ferreira

j -)

05- Vera Lúcia Jordan° Augusto

.1 -1 .

06- Geraldo Tomaz Augusto
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04- José Hélio ferreira.
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07- José Joviniano da Silva
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08- João Batista da Costa
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09- Anésia Benedicta de Moraes
lo- Maria Rosa Barbosa Tabcharani
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12- Hortência Procopio Gabriel
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13- Neuza Osmaria da Silva
14- Nadim Daoud El Tabcharani
15- José Regis Evangelista.
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16- Datva Regina Piereti Jordano.
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17-Jurandir Ferreira da Silva
18- Lourdes Augusto da Silva
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19- Julia Rita Nascimento e Silva
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11- Rosangela Maria do Carmo Teixeira
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019
Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e dezenove às 13:30 horas, em primeira
convocação no endereço da sede da ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
na Estracia cie Pium, 37 - jarciim Piatã ií, CEP 08774-320, neste município, reuniram-se
os associados devidamente convocados e quites com suas obrigações estatutárias, em
Assembleia Geral Extraordinária para tratar do seguinte assunto: Eleição da Nova
flirtnria nr
ASSIIMill
ITIeS
() Sr- o .10R4
COMO preAldente
2
riPStá- 0
Régis Evangelista, que solicitou a mim, Sr' Nilza Mereu Augusto Rodrigues para
secretariar esta reunião. O presidente, Sr.° José Régis Evangelista iniciou os serviços,
colocando em pauta a eleição da diretória de 02 de junho de 2019 à 02 de junho de
. O
Fcrarn i;";d
os ,
aprovados e empossados por unanimidade os seguintes membros da chapa única:
DIRETORIA: Presidente: Sr.° Nadim Daoud El Tabcharani, brasileiro, aposentado,
casado, portador do RG n.° 36.529.848-7 e CPF n.° 999.418.648-53, residente e
domiciliada na Rua Ana Maria Barbosa Garcia, n.° 361 - CEP 08744-160 - Vila Paulista
- Moai das Cruzes/SP - Vice-Presidente: Sr.a Francisca Girdiana Ferreira, brasileira.
aposentada, casada, portadora do RG n.° 15.842178-4 e CPF n.° 670.613.898-34,
residente e domiciliada a Rua Santa Virgilia, n.° 173 - CEP 08742-100 - Jardim
Universo - Mogi das Cruzes/SP - ta Secretária: Sr.a Nilza Mereu Augusto Rodrigues,
brasileira, aposentada, casada, portadora do RG 11.777.863-1 e CPF 000.273.628-41,
residente e domiciliado a Av.: Julho Simões, n.° 08 - CEP 08742-320 - Vila Paulista mogi das Cruzes/SP - 2." Secretario: Sr.u Manoel Sebastião Kodrigues, brasileira,
aposentado, casado, portador do RG 11.171.807-1 e CPF 756.816.098-04, residente e
domiciliado à Av.: Julho Simões, n.° 08 - CEP 08742-320 - Vila Paulista - Mogi das
Cruzes/SP - 1.° Tesoureiro: Sr.° José Joviniano da Silva, brasileiro, aposentado,
casado, portador do RG 8.487.064-3 e CPF 676.407.618-91, residente e domiciliado à
,,,ç
RU2. P.rig. Newtch
h.°
- CEP 0874" -1r)n - Jarcfl-rn it'icro---r4,0
Cruzes/SP - 2. Tesoureira: Sr.a Julia Rita do Nascimento e Silva, brasileira,
aposentada, casada, portadora do RG 9.268.93-X e CPF 257.036.278-69, residente e
domiciliado à Rua Brig. Newton Braga, n.° 205 - CEP 08743-190 - Jardim Aeroporto III
- Mogi das Cruzes/SP - CONSELHO FISCAL: Presidente do Conselho: João Batista
da Costa, brasileira, aposentado, casado, portador do RG 10.355.706-4 e CPF
760.307.768-00, residente e domiciliado à Rua Eng.° João Gualberto M Machado, n.°
463 - CEP 08738-510- - Vila Brasileira - 2.° Secretária: Hilda Cândido da Costa,
brasileira, professora, casada, portadora do RG: 18.321.922-3 e CPF 123.155.828-81,
residente e domiciliado à Rua Eng.° Gualberto M Machado, n.° 463 - CEP 08738-510 Vila Brasileira - Conselheira: Vera Lúcia Jordano Augusto, brasileira, aposentada,
ti , S."..G.7•3‘.. ,
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casada, portadora do RG: 11.886.901-1 e CPF: 691.193.098-72, residente e domiciliada
à Rua José de Melo Franco, n.° 972 — CEP 08740-540 — Jardim Universo — Mogi das
Cruzes/SP — Suplente do Conselho: Dalva Regina Pierreti Jórdano, brasileira, aux.
geral, solteira, portadora do RG: 16.845.559-6 e CPF: _876.195.208-72, residente e
domiciliado à Rua Sane Fiorentina, n.° 423 — CEP 08740-620 — Jardim Universo — Mogi
das Cruzes/SP — Rosangela Pierreti Jordano, brasileira, do lar, solteira, residente e
2 omiciliada Rua Santa Florentina, n.° 423 — CEP 08740-620 — Jardim Universo — Mogi
das Cruzes/SP - Mana Aparecida de Siqueira, brasileira, aposentada, - casada,
portadora do RG: 21.752.756 e CPF: 259.216.788-99, residente e domiciliado à Rua
Santa Florentina, n.° 423 — CEP 08740-620 — Jardim Universo — Mogi das Cruzes/SP. E
por fim, o Sr. presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na
ausência de manifestação e como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária,
tendo sido a ata lavrada e levada a registro junto aos órgãos públicos competentes. A
presente
segue assinada por mim, 1.a Secretária e pela Sr.a presidente:
c'és

a
oud El
Presidente
RG n.° 36.529.848-7

Nilza Mereu Augusto Rodrigues
1• a Secretária
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Sás. Cubas, 22 de gaio de 2019.
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEIESUS.
ESTRADA DE PIUM, AP 37,1D. PIATÃ II- Fone: 11 2876-2369
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP
amejesus2010Rcimail.com
CNPJ: 12.663.512/0001-17

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 2019
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 10 A 17 ANOS — PROJETO: ACELERA JOVEM - MUNICIPAL

ANO: 2019
1- IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTORA
NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
ENDEREÇO: Estrada do Pium, n2 37
BAIRRO: Jardim Piatã II
CIDADE: MOGI DAS CRUZES
CEP: 08774-320
ameiesus2010@gmail.com
TELEFONE: (11) 2876-2369
E-MAIL:
RESPONSÁVEL LEGAL: Nadim Daoud El Tabcharani
Finalidade Estatutária (que constam no Estatuto Social da Entidade):
A Associação Madre Esperança de Jesus, designada pela sigla AMEJESUS, é uma associação
jurídica, educacional, cultural, esportiva, beneficente e social de direito privado. Não tem
fins econômicos, nem visa distribuição de lucros ou dividendos a seus associados. Seu
objetivo é oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral das pessoas e famílias,
através de atividades sociais, assistenciais, esportivas, culturais, educacionais, de acordo
com a legislação pertinente. Especificamente: Oferecer assistência social, psicológica e
jurídica a famílias em situação de vulnerabilidade. Proteger os idosos, crianças e
adolescentes que estão em dificuldade. Promover reuniões, palestras, cursos
profissionalizantes, atividades esportivas, culturais e atividades de valorização dos talentos
e da autoestima. Orientar para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e valores universais. Enfim, a
associação deve usar de todos os meios para propagar o Amor do Pai Misericordioso entre
os povos, como foi anunciado por Madre Esperança de Jesus "Tudo por Amor".
Inscrição COMAS: N2 14 E ( X ) Entidade ( ) Serviços
1.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO

1.2.
NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e fortalecimentos de vínculos para crianças
e adolescentes de 10 a 17 anos.
NÍVEL DE PROTEÇÃO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.3.
1.4.
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
1.5.
RUA BURITIS ,38, JARDIM PIATÃ II

ez)

•,015 \I
I - OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos participes, de
atividades destinadas à prestação de serviço de convivência e fortalecimento de
víncules para crianças e adolescentes na faixa etários ria 10 a 17 aros, obçervndoç os
princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social bem como as
determinações técnicas municipais, com o respectivo Plano de Trabalho.
Independentemente de transcrição no presente termo, ficam os partícipes obrigados ao
fiel cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Federal n.2 13.019, de 31 de julho de
2014, com suas atualizações posteriores.

II - VIGÊNCIA
n presente Termo de Colaboração vigorará no decorrer do presente exercício de 01 de
janeiro 2019 até 31 de Dezembro de 2019.

•

III - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES
Para a formalização do I ermo de Colaboração foram estabeiecidas as Ações Estruturais
para a adequada execução do projeto, detalhando suas quantidades, períodos e valores,
assim como as obrigações a serem respeitadas no sentido de garantir o pleno
atendimento aos beneficiados. Nesse sentido informamos que o cumprimento dessas
Ações Estruturais se deu conforme a seguir:
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DECORRER DO ANO
Recepção qualificada; Acolhida em Grupos; Promoção de atendimentos individuais:
espaço continuo, com acolhimento e escuta qualificada; Divisão dos Grupos de
Convivência por faixas etárias: Grupos de Convivência: socioeducativos e grupos de
Informática e inclusão digital, artes marciais, atividades e potencialidade esportivas e de
lazer; Articulação da rede socioassistencial e setorial, bem como para conquista de
parcerias com a sociedade civil; Acompanhamento das situações atendidas/ visitas
domiciliares, em articulação com o CRAS e CREAS; Atividades externas com os usuários;
Monitoramento das atividades desenvolvidas, com supervisão técnica da SEiviAS, envio
de relatórios mensais e anuais.

2. RECURSOS HUMANOS
À época da formalização desta parceria, nosso compromisso foi selecionar e contratar
os recursos humanos necessários para a coordenação, desenvolvimento e
monitoramento das atividades, visando ao funcionamento regular do projeto.
Quanto à qualificação dos profissionais informamos o seguinte:
NOME

Gisele Bitencourt Soares

E FUNÇÃO

Assistente Social

CARGA
SEMANAL
30 horas

HORÁRIA

•

Rodrigo Ferreir a Amaral

Orientador Social

40 horas

Maria Aparecida Gomes

Orientadora Social

40 horas

Alex Ribeiro dos Santos

Facilitador de informática

8 horas

Mariana
Andreucci

1
\t

40 horas

Medeiros Cozinheira

40 horas

Talita Rosa de Jesus

Serviços Gerais

Nadim Daud El Tabcharani

Diretor
Financeiro

lsabela de Almeida Viera

Facilitador de artes marciais

Administrativo

8 horas

3. ALIMENTAÇÃO
Durante as atividades foram servidos lanches no café da manhã e da tarde (pães, bolos,
patês, frios, sucos, leites, achocolatados e vitaminas) e no almoço e jantar ( arroz, feijão
, maLarrão, legumes, saladas, carnes, frango , salsicha, linguiça e etc ) sobremesas
(frutas, gelatinas, mousses e bolos confeitados para os aniversariantes do mês).

4. BENEFICIADOS
5. FORMAÇÃO DOS GRUPOS
IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

QUANTIDADE DE
USUÁRIOS

!:0IAS E HORÁRIO DAS AÇÕES:

:, ..
Grupo A (socioeducativo)

,)E,

Grupo B (socioeducativo)

25

Segundas-feiras manhã

Grupo C (socioeducativo)

25

Segundas-feiras tarde.

Grupo D (socioeducativo)

25

Segundas-feiras tarde

Grupo A (socioeducativo)

15

Terças-feiras manhã

Grupo A (informática e
inclusão digital)

10

Terças-feiras manhã

Grupo B (socioeducativo)

25

Terças-feiras manhã

Grupo C (socioeducativo)

15

Terças-feiras tarde

Grupo C (informática e
inclusão digital)

10

Terças-feiras tarde

Segundas-feiras manhã

',ui6v '
Grupo D (socioeducativo)

25

Terças-feiras tarde

Grupo A (socioeducativo)

25

Quartas-feiras manhã

Grupo B (artes marciais)

25

Quartas-feiras manhã

Grupo C (socioeducativo)

25

Quartas-feiras tarde

Grupo D (artes marciais)

25

Quartas-feiras tarde

Grupo A (oficina de esportes)

25

Quintas-feiras manhã

Grupo B (socioeducativos)

25

Quintas-feiras manhã

Grupo C2 (oficina de esportes)

25

Quintas-feiras tarde

Grupo B (socioeducativos)

25

Quintas-feiras tarde

Grupo A (socioeducativo)

25

Sextas-feiras manhã

Grupo C (socioeducativo)

25

Sextas-feiras tarde

_

•

5. DIVULGAÇÃO DO PROJETO
A divulgação do projeto ocorreu no próprio território, por meio de mobilização da
comunidade e famílias. Foram feitas buscas ativas, informações à demanda espontânea,
encaminhamentos do CRAS.
6. AÇÕES
Durante o ano foram realizados eventos envolvendo a os usuários e a comunidade, de
forma a contribuir com a entidade.
A principal dificuldade é o fator socioeconômico das famílias que, por apresentarem
baixa renda, pouco contribuem financeiramente.
As metas propostas inicialmente, quando os eventos foram planejados foram atingidas,
principalmente por proporcionarem integração da comunidade, fortalecimento de
vínculos e momentos de lazer.
IV - RESULTADOS ALCANÇADOS
Indicadores

Formas de mensuração
Acompanhamento da frequência
e do
Inserção, reinserção e permanência do usuário no desempenho
escolar
através
da
sistema educacional
observação
da
aquisição
de
conhecimentos, gosto pela leitura,
resultados nas oficinas. Declaração da
escola e contatos.
Ampliação do universo informacional, artístico e Presença e participação nas oficinas.
cultural desenvolvimento de potencialidades, Capacidade de criar e se comunicar.
habilidades, talentos

•
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Curiosidade, vontade de aprender
experimentar.
Motivação e participação nos debates.
Observação diária do comportamento das
crianças e dos adolescentes, participação
mental,
moral,
Alcance de desenvolvimento físico;
espiritual e social.
nas atividades, relatos; Interesse por
ampliar os conhecimentos culturais e
Autoconhecimento,
autovalorização
e informacionais.
autoestima, em contraposição a relações
Apresentação pessoal no dia a dia do
criçtalizads prejudiciais ao CPU rioconvolvirriento;
projeto (cuidados pessoais com higiene,
saúde, hábitos preventivos, afastamento
de grupos de risco, das drogas, das ruas,
etc.
Capacidade de demonstrar emoções e ler
autocontrole.
Aquisição e ampliação das capacidades sociais

Transformação do enfoque individual para
um interesse coletivo voltado ao
desenvolvimento do território

Participação na vida pública do território e
Capacidade de realizar tarefas em grupo.
desenvolvimento de competências para a
compreensão critica da realidade social do seu Desempenho em manifestar pensamentos
território
e sentimentos.

Prevenção de fatores de risco e agravantes

Observação diária.
Atendimentos aos usuários e familiares.
Visitas domiciliares.

Fortalecimento
comunitários

dos

vínculos

familiares

no
e Observações
verificações
e
acompanhamento diário aos usuários, em
relatos, em participações nos encontros
propet,s5.
Quantificar número de atendimentos
efetivados a partir dos encaminhamentos
técnicos realizados aos diversos serviços
socioassistenciais e outras políticas
Públicas.

Melhoria na qualidade de vida individual e Observação sobre a evolução das situações •
comunitária
prioritárias apresentadas inicialmente.
identificação de aquisições favoráveis à
emancipação dos usuários e famílias
(habitação, inserção em programas de

•
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transferência de renda, saúde, educaç
emprego
e
renda,
realização
de
programação de lazer na família)

V- AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me coloco
à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

Mogi das Cruzes, 06 de Novembro de 2019.

Nadim Daoud El Tabcharani
Diretor Administrativo Financeiro

Gisele Bitèncourt Soares
Assistente Social SCFV 10-17 - CRESS: 48891

Estraoa ao Piurn 37
CEP 08774-320 Mogi oas Cruzes - SP - Brasil
Telefona (5511(2876-2369
aireesus2010g9rnai can,

LO1

414°Re EsPO's

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES - ANO 2020
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 a 17 ANOS)
1-

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL — 05C

I Associação Madre Esperança de Jesus
I
1
ENDEREÇO COMPLETO DA 1 Estrada do Pium° 37, Jardim Piatã II, Mogi das Cruzes - SP

NOME DA OSC:

SEDE:
TELEFONE:

E-MAIL:

2876-2369
i

CNPJ:

I
I
N° INSCRIÇÃO NO COMAS:

12.663.512/0001-17

N° INSCRIÇÃO NO CMDCA:

r

119

1 VALIDADE DA INSCRIÇÃO:
i

40

1 20/05/2021
r

NOME DO
RESPONSÁVEL

Nadim Daoud El Tabcharani

LEGAL:
-

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO — OBJETO DA PARCERIA

NOME DO SERVIÇO:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes 06 a 17 anos

NÍVEL DE PROTEÇÃO:

Básica
Rua Buritis, n2108, casa 01, Jardim Piatã B ,Mogi das Cruzes-SP

- -- - -. - SERVIÇO:
TELEFONE:

I
I E-MAIL:

2876-2369

j amejesus2010@gmail.com
,

NÚMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO VIGENTE:
META DE ATENDIMENTO:
DIAS DE

70 municipal
57 federal

1 117/2020 118/2020

CRAS DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO:

Segunda-feira a Sexta-feira

FUNCIONAMENTO:

TÉCNICA (0) DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO:

CENTRO

DE
1 HORÁRIO
i FUNCIONAMENTO:

Das 08h00 as 16h30

I

r Gisele Bitencourt Soares
I

COORDENADOR (A)
DO SERVIÇO:
( X ) MUNICIPAL

VALOR MENSAL: RS 15.238,30

(

VALOR MENSAL:

) ESTADUAL

ORIGEM DOS
RECURSOS:

(X

) FEDERAL

VALOR MENSAL: R$2.850,00
VALOR MENSAL:

(
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) PRÓPRIO

VALOR ANUAL: R$182.859,60
VALOR ANUAL:
VALOR ANUAL: R$34.200,00

VALOR ANUAL:

DADOS DO PLANO DE TRABALHO

OBJETIVO GERAL:

Complementar e fortalecer a rede de proteção social das famílias do território, prevenindo a ocorrência
de situações de risco social, de violação de direitos, de institucionalização e de segregação

i
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1. •

(especialmente de crianças e adolescentes com deficiência), fortalecendo a convivêna farn
comunitária, desenvolvendo relações de afetividade, respeito, solidariedade e união, propiciando trocas
de experiências e vivências intergeracionais e promovendo acesso e permanência de crianças e
adolescentes à rede de serviços públicos (educação, saúde, cultura, esporte e lazer) e ao mundo do
trabalho.
Crianças e adolescentes encaminhados pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETO;
Crianças e adolescentes encaminhados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (PAEFI);
1 Crianças e adolescentes em situação de acolhimento ou que já retornaram ao convívio familiar após
medida protetiva de acolhimento;
I

Crianças e adolescentes com deficiéncia, com prioridade para as beneficiárias do BPC;
010

1 Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda;
1 Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos;
Crianças e adolescentes fora da escola;
/Adolescentes egressos de medidas socioeducativas ou em cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto (Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviço à Comunidade);
PÚBLICO ALVO:
I

Adolescentes em cumprimento ou egressos de medida de proteção do Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA, 1990);
/Adolescentes egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração
sexual;

•

Segundo a Resolução CIT n° 01/2013 e a Resolução CNAS n9 01/2013, considera-se público prioritário
para o atendimento no SCFV crianças e/ou adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações:
1

Em isolamento social;
Trabalho infantil

1

Vivência de violência e/ou negligência;

1

Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;

I

Em situação de acolhimento;

2

E-

/

Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;

./

Egressos de medidas socioeducativas;

./

Situação de abuso e/ou exploração sexual;

✓

Com medidas de proteção do ECA;

▪

Crianças e adolescentes em situação de rua;

• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.
O acesso das crianças e adolescentes ao serviço se dará, preferencialmente, por:
Encaminhamentos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), realizados pelo Serviço

•

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Conselho Tutelar e Sistema de Garantia de
Direitos;
Encaminhamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),

•
FORMAS DE ACESSO

realizados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI),

DO PÚBLICO:

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE) e Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETO;
Demanda espontânea da família, diretamente no serviço.

•

Para ocupação das vagas estipuladas em meta, deverá ser respeitado o critério de desproteção social,
priorizando a inserção dos usuários do grupo prioritário e encaminhados pela rede socioassistencial.
Contribuir para:
,/ Redução da ocorréncia de situações de vulnerabilidade social;
./ Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
./ Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
./ Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
IMPACTO SOCIAL

./ Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.

ESPERADO:
,/ Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de
violação de seus direitos;
./ Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena
informação sobre seus direitos e deveres;
•

./ Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de 1
drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Melhoria da qualidade de vida

3
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dos usuários e suas famílias;
•

Aumento no número de crianças e adolescentes que conheçam as instâncias Te denúncia e
recurso em casos de violação de seus direitos;

•

Aumento no número de crianças e adolescentes autônomos e participantes na vida familiar e
comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres;

•

Reduzir, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre crianças e adolescentes,
uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; e,

•

Redução e prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.
Para isso, algumas metas gerais deverão ser monitoradas durante a execução do serviço e
avaliadas ao final do prazo da parceria, pela equipe técnica do Serviço e pela Equipe de
Monitoramento da Vigilância Socioassistencial, devendo a equipe técnica do serviço desenvolver
instrumentos e procedimentos para mensuração das metas a seguir:

4-

•

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:
1- COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E
rkDOLESCENTES.
AVALIAÇÃO DAS

I

AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

FORMAS DE

da minha família
Convidar

os

refletir

sobre

dinâmica

da

a
sua

as ações da família e da comunidade na
-Frequência
dos usuários;
-devolutiva

abrindo um espaço

com

relação

para falarem sobre

ao

da

seus

família;

interesses,

to

preocupações,

usuários;

laços afetivos no

expectativas, enfim

-Avaliação da

universo familiar

seu modo de ser e

equipe técnica

a

e

importância

dos

conviver

e

no

desenvolvimento

crianças e adolescentes, mesmo com a
realizando

as

ativida410

através de grupos no whatsapp, onde as
crianças e adolescentes, conseguiram

dos

não conseguiram por não ter acesso a
internet ou até mesmo não ter celular, e
os pais não disponibilizar devido ao
trabalho e afim.

em

família.
Arvore

Explorar as

de

desenvolver a atividade proposta, alguns

comportamen

motivações,

sentido

proteção

pandemia

famílias

a

vida em família: o

que

das

própria

sobre

experiência

pensem

a

participantes

para

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Objetivo a ser avaliado é complementar

com o apoio do
texto,

NÃO

MENSURAÇÃO iCUMP
PARCIAL-1
CUMP
I MENTE
1 RIU
RIU '

Sensibilizando-os
Família: A historia

1

AÇÕES

Através da

4

genealógica
Desenvolver

a

compreensão da
origem da vida

relações

devolutiva das

familiares como

atividades
remotas;

elementos

-devolutiva

importantes na

das famílias;
constituição dos

humana
seres humanos,

' relacionando-a

conhecer e
aos

nossos
reconhecer

ascendentes

diferentes
relações
familiares.

Reconhecer
semelhanças,
História

a

que

diferenças,
Através

família conta

permanências

da

nas
devolutiva das

sociais,

Conhecer história

relações

de

culturais e modos

seus

avós,

atividades
remotas;

construindo

suas

vida;

de

-devolutiva
próprias historias,

Compreender

o

criando laços.

passado a partir de

das famílias;
referências do seu
presente.

Livros de receitas

Resgatar

valores

familiares,

através

das
Mostrar

quais

ingredientes para
alcançar

a

felicidade

receitas

por

- Através da
devolutiva das

eles escritas juntos

atividades

com

remotas;

avós,

trabalhando

-devolutiva

práticas

das famílias;

alimentares afeto.
Adolescente:
Sensibilizar
crianças

para

Sensibilizar reflexão

- Através da

as

sobre o que é ser

devolutiva das

o

adolescente, quais

atividades

5

autoconheciment

características

o, de forma que

demanda

sejam capazes de

juventude e como

reconhecer

lidar

seus

próprios

as

e 1 remotas;
da

-devolutiva
das famílias;

questões

dos limites

sentimentos,
emoções, desejos;
Ajudar as crianças
a darem valor ao
que

elas

assim

têm,

como

respeitarem
outros

do

a
aos

jeito

que são;
Despertar
Dia

dos

Através

da

pais:
sentimentos,

Escolhendo

criar

devolutiva das

sua
aproximação

atividades

familiar.

remotas;

musica

OBJETIVO ESPECÍFICO:
2- PROMOVER AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

AÇÕES A SEREM
REALIZADAS

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
FORMAS DE
NÃO
MENSURAÇÃO CUMP
PARCIAL-+
CUMP
MENTE
RIU
RIU

INDICADORES DE
RESULTADO
Reflexão,

O Objetivo a ser avaliado é promover

conhecimento,

ações para o fortalecimento dos vínculos

associação
Quem sou eu..

informações,

Se reconhecer e

integração

fortalecer vínculos

grupo.

- Através da i

familiares e comunitários, essas ações

devolutiva das

ficaram apenas de forma remota , devido
a pandemia , mas mesmo através dos

de
atividades
do
remotas;
A
-devolutiva

importância

de
das famílias

abordar

o

- Através da

Enriquecer
sobre
conhecimento

da

grupos algumas crianças e adolescentes ,
se mostraram participativos e o quantos
os colegas e só serviço é importante , e
como é bom estar junto, e esse momento
de pandemia estava fortalecimento esse
vinculo com saudade apertando, e a
vontade de poder estar juntos, mesmo

autoconhecimento
Atividades

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

devolutiva das

sendo

offline,

conseguiram

trocar

experiências vivenciadas nesse momento

6

festa junina.
dará

se

Isso
através

de

turma quanto aos

atividades

costumes

remotas;

das

-devolutiva

festas juninas.

das famílias

atividades lúdicas
e

tão a típico a todos, se rea'ciapandõ as
novas rotinas.

prazerosas,

contribuindo para
a socialização das
crianças

e

adolescentes.
Promover

a

conscientização
sobre as doenças e
conscientizar
Outubro rosa
Alerta

sobre

prevenção

e

diagnóstico
precoce do câncer
de mama.

respeito da doença

Através

e da necessidade

devolutiva das

de um diagnóstico

atividades

precoce

que

remotas;

uma

-devolutiva

maior eficácia do

das famílias

o

possibilita

da

X

tratamento.

1

Festa

Temática:

Tema halloween
As

festas

temáticas

são

excelentes opções
para sair do senso
comum e explorar
a

criatividade.

uma

data

o

significado

do

halloween

através

de atividades que

Participação

desenvolvam

através das

senso

crítico,

linguagem oral, em
especial,

atividades
remotas

a

criatividade.

simbólica
interessante

Compreender

pois

permite trabalhar

7
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temas difíceis de
forma

lúdica

e

oferece

um

universo rico de
lendas e mitos que
captam

o

interesse

e

curiosidade

da

criança.
Que as crianças e
adolescentes,

Dia das mães

consigam

se

aproximar

e

através

demostrar

o

atividades

tira uma foto com

Participação
das

a mãe e fazer um
vídeo

em

sua
carinho,

afeto,

remotas

homenagem
aproximação entre
mãe e filho .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ASSEGURAR O ACESSO A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV),
FAMILIAR (FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV), COMUNITÁRIO (PESSOAS E/OU GRUPOS DO TERRITÓRIO) E
SOCIAL (GRUPOS PARA ALÉM DO TERRITÓRIO).
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

FORMAS DE

NÃO
MENSURAÇÃO CUMP ,
PARCIAL-1
' Curvipi
' MENTE
RIU
RIU

Carnaval

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo a ser avaliado é assegura"

Promover
atividades lúdicas
que estimulem a
compreensão

da

Festa do Carnaval
como

AÇÕES

cultura,

estimulando

a

socialização

e

acesso a espaços de referência parl.

Processual
Participação

contínua,
valorizando

a

através

expressividade

a

atividades

a

remotas

criatividade

e

das

convívio grupai (crianças e adolescentes
do scfv), familiar (famílias das crianças e
adolescentes

integração de todos
os envolvidos.

fragilizado,

scfv),

comunitário

devido

não

poder

se

encontrar presencialmente, mesmo com
todo o contexto, os orientadores

desenvolvimento.
Abuso

e

Conscientizar

aos

exploração

a

adolescentes sobre

Participação

crianças

e

através

adolescentes.

o cuidado com si
próprio.

Atividade

Entender

atividades
remotas

a

do

(pessoas e/ou grupos do território) e
social (grupos para além do território,
ficou
bem
convívio
grupai
esse

das

realizaram atividades, no território, onde
as crianças e adolescentes conseguiram
realizar a atividade em gruo, respeitando
as regras de distanciamento social.
Porém parcialmente, porque não foram

8

•

prescrevendo

diferenciar
carinho,

relação e o que

de um abuso.

mi

todos que conseguiram., 'pa • .4 saf , as
vezes por terem em suas casas , pessoas

um

o
que se pensa em

022

carência

idosas

crianças,

e

e

os

pais

não

autorizaram.

poderia ser feito.

Mesmo com tudo conseguimos em parte
atingir o objetivo.
• BJETIVO ESPECÍFICO:

4- PROMOVER AÇÕES QUE DESENVOLVAM AS RELAÇÕES DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E RESPEITO MÚTUO.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

FORMAS DE

AÇÕES

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

I NÃO
MENSURAÇÃO ICUMP
PARCIAL-I
ÍCUMP
RIU
MENTE
RIU

Foi desenvolvia a
atividade com o

•

"A

coletivo
importância

do

projeto",

onde

cada um com a

As

crianças
ver

sua

consiga

individualidade

importância

relata

sobre

a

importância que o

e

adolescentes
a
do

ambiente que estão
inseridos.

das

atividades
remotas

de

Serviço

Participação
através

O objetivo a ser avaliado é PROMOVER

Convivência
Acelera

ações que desenvolvam as relações de
Jovem,

impactaram
sua

e

afetividade,

a

mútuo,

importância

em suas vidas.

solidariedade

e

respeito

esse

foi

bem

trabalhado

principalmente

por

estar

em grupo,

fortalecendo as regras de respeito para
com

colegas

horas

de

ser questionado.

o

condicionamento
físico
as
e

- Participação

adolescentes

trabalhando
as
regras, disciplina e

habilidades e seus

através

ferramenta.

limites.

coordenação
motora.

atividades

(respeitando

as

Uma pena que não era todas as crianças e

das

que

tiveram

acesso

remotas

obter

disciplina dentro da
atividade.

Trabalho infantil

Incentivar
adolescentes

Reconhecido
como uma

das

se

oportunidade de se colocar, não podendo

Aulas de Jiu-jitsu,

regras)

nas

posicionar, pois estávamos todos com

Trabalhando
coordenação
motora,

os

os
a

realizarem tarefas,
tais como, vídeo,

Participação
através
atividades

das ,
I x

remotas

9
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formas

de
exploração mais
prejudiciais, além
de dificultar ou
impedir
OS

redação
sobre
direitos da criança
e adolescentes e
sobre
trabalho
infantil.

estudos,
atrapalhar

pode
o
desenvolvimento
físico, cognitivo,
emocional e social

da
criança
gerando traumas
irreversíveis que
a
impactam
, qualidade de vida.

[-Atividade

do Pote

Tornar a gratidão
parte da

rotina,

deixar

visível
Transforma

todas

razões

as

eventuais
quais

pelas

sensações de vazio
ser

podemos

e
gratos e mostrar

Participação
motivação, em um
através

que,

novo
de

dificuldades

uma

vida,

remotas

e
atividade

problemas,

das

combustível
atividades

independente das

que

te

preenche com um

sempre

existem

motivos

para

reacender

de

falta

sentimento nobre e
transformador.

a

alegria dentro de
cada um.

Atividade

COVID

Estimular

através
Participação

19 caça palavra:

do caça palavra os

Levar informação

métodos

e a prevenção aos

prevenção

usuários de forma

cuidados

de

através

das

atividades
remotas

10

diferenciada, mas
sem

perder

a

necessários

nesse

tempo

de

veracidade.

pandemia

Vídeos

Estimula a prática

explicativos sobre

respiratória diária.

métodos

Fortalecer

respiratórios.

musculatura

Pulmões

mais

a

Participação
através

respiratória

e

fortalecidos

aumentar

a

menos riscos para

capacidade

a contaminação.

pulmonar.

das

atividades
remotas

OBJETIVO ESPECÍFICO:
5- POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
AVAUAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

Demostrar
ações

realizadas

Bate-papo

sobre

a

aproximação entre
o

SCFV

das

e os usuários e suas

do

isolamento social

melhorar

as

relações

de

ampliação do universo informacional,

através

artístico

das

Vídeo

aula

de

Musica

e

cultural

das

crianças

conseguimos

e

atividades

adolescentes,

remotas;

algumas atividades na questão cultural de

realizar

forma remota, as atividades com os
facilitadores

vínculos sociais.
Despertar

a

-Participação

famílias, a fim de

adolescentes,
diante

O objetivo avaliado é possibilitar

os

orientadores sociais

e

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

NÃO

MENSUFtAÇÃO CUMPI
PARCIAL.CUMP
RIU
MENTE
RIU

como esta a rotina
crianças

AÇÕES

FORMAS DE

foram

canceladas

no

momento de pandemia.
nas

crianças

e

adolescente

a

ampliação da arte
artística.

Participação
através

Mesmo remotamente, foi realizado com

das

eles, reforçando a cultura.

atividades
remotas;

PBJETIVO ESPECÍFICO:
6- ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

AÇÕES

FORMAS DE
MENSURAÇÃO 1CUMP

NÃO !
. PARCIAL O objetivo a ser avaliado é estimular o

RIU CUMP MENTE desenvolvimento
RIU

de

potencialidades,

11
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Assistiram
Filme

"gol

1

o

sonho impossível",
onde

crianças

ao

retrata

quanto

o

mesmo

com

as

habilidades,

adolescentes

estimular foi de uma maneira remota

tenham um olhar

através de vídeos e trabalhando mais a

sobre

como

Através da

área esportiva, com atividades onde as

enfrentamos

as

devolutiva das

crianças e adolescentes , possam se

dificuldades

das

atividades

estimular nesse momento que estão só

remotas;

em casa e muitas famílias, questionando

nossas vidas e que

dificuldades
enfrentadas.

talentos,

devemos buscar e

sobre o excesso de celular e tv..

correr

A devolutiva, foi que eles realizaram as

atrás

dos

nossos sonhos.

atividades com os pais e com os irmãos ,
-Através

da

tendo uma boa interação com todos.

Propor medidas de
Vídeo

devolutiva das

trabalho
prevenções

infantil no Brasil:

ao
atividades

trabalho infantil
remotas;

jogos online: jogo
da memória e jogo

Estimula

a

do bingo divertido
capacidade

de

entre os alunos do
memorização

da

devolutiva das

onde

projeto,
pode

e

Através

concentração,
contar

se

o

melhora
com a sorte e sua
capacidade

atividades
bom

remotas;

humor.

de

memorização
Esporte

e

•

brincadeiras:
nessa quarentena
não se deve ficar
parado
dentro
meia

mesmo
de

práticas

Estimular
de

atividades
Através

físicas,

hora

condicionamento

de

físico, entender os

atividades físicas,

movimentos e para

como: pular corda,

que serve.

seguidas

da

melhorar

casa,

devolutiva das
atividades
remotas;

subir e descer as
escadas,

passar

por baixo da mesa

12
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e

por

saltar

diversas vezes.

6BJETIVOESPECÍFICO:
7- CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO, REINSERCÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMA EDUCACIONAL.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

,

INDICADORES DE

REALIZADAS

AÇÕES

FORMAS DE

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

MENSURAÇÃO CUMP NÁ° PARCIAL-

RESULTADO

RIU CUMP1 MENTE
RIU
Entender sobre a

-Através

Bate papo através

importância

devolutiva das

de

sistema

atividades

educacional

remotas;

vídeo

conferencia:
Qual

do

primeira

a

coisa que você vai
fazer

quando

acabar

possam
o que

Que
transmitir

a

mais sente falta.

Através

da
X

da
O objetivo a ser avaliado é contribuir para
a inserção, reinserção e permanência no

devolutiva das
atividades

sistema

remotas;

quarentena?
Aprendendo

e
Estimular

internet pesquisar

imaginação,

e descrever o livro

comparar situações

"nos tempos do

fictícias

cólera" fazer uma

realidade, entender

breve comparação

a

a

a pandemia que

leitura.

com

importância

a
da

diariamente, era perguntar a todos sobre
Através

da

sobre

devolutiva das

o

momento

que

estávamos

passando e o quanto cada um tinha que

atividades

ter o comprometimento com a escola.

remotas;

Sempre nos colocando a disposição, para
que tenha acesso a ferramenta da escola,
e repassando as famílias, todo e qualquer

Manter

relações

informação de relevância a escola ,

afetivas,

retirada de material, reuniões online,

proporcionar trocas
de vivencia durante

Vídeo aula. Bate
os

usuários do grupo.

entrega de doações, provas etc ;
Através

da

o isolamento social.

devolutiva das

Despertar

atividades

sentimentos

e

x

remotas;

perguntando sobre
as

obrigações

escolares.
BJETiVO ESPECÍFICO:
- PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA, FORMAÇÃO CIDADÃ E PROTAGONISMO SOCIAL.
AVALIAÇÃO DAS

r,ÇÕES

A

¡REALIZADAS

as

as atividades, e a importância de realizar,

estamos vivendo

com

mesmo

colocávamos bate-papo e nas atividades

lendo: por meio a

papo

educacional,

atividades sendo remotas, e quando

SEREMINDICADORES
RESULTADO

AÇÕES

DEFORMAS
fr1ENSURAÇÃO

CUMP
RIU

NAO
CUMP
RIU

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

PARCIALMENTE

13

Identidade
condições

Planejar estratégias
que possibilitem os

para a construção
de
identidade,

mesmos a perceber

Através

diferentes

devolutiva das

Criar

entre

outras

grupos

culturais,

com

coisas, cuidar das

manifestações

relações,

dos

especifica

das

propicia.

discursos

e

da

atividades
remotas;

atitudes.
Trabalhando
questões

sobre

violência,
promovendo

a

reflexão sobre os
cuidados

e

medidas a serem
tomada.
Live

Favorecer

o

enfrentamento das
situações

Através

de

devolutiva das

violência.

atividades

A importância de
falar
sobre

remotas;

de

violência doméstica

Adquiri
experiências,

sistema

conhecimento.

devolutiva das

as atividades proposta, estavam focados
no protagonismo juvenil, atingindo o

atividades

objetivo.

remotas;

Trazendo as crianças e adolescentes
reflexões plausíveis, do atual momento e

Através

nossas

fortalecimento do
de

O objetivo a ser avaliado é propisar
vivências para o alcance de autonoW
formação cidadã e protagonismo social,

Simpósio

nacional

da

direitos.

da

Sei ou não sei? Eis
a
Questão!
Estimular
um

os impactos.
Verificar

o

turma possa fazer

conhecimento que
adolescentes
os

uma análise das

têm a respeito de

informações

drogas.

debate para que a

Através

da

devolutiva das
atividades
remotas;

obtidas a respeito
do assunto.
Conhecer
principais
organismo, com o

a
prejudicadores
entender
saúde,

uso das drogas.

como

Malefícios

ao

reage

•

os I
Através

da

devolutiva das
atividades

o

remotas;

organismo pós uso
das drogas

OBJETIVO ESPECÍFICO:
9- ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA DO TERRITÓRIO.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

1

AÇÕES

FORMAS DE
MENSURAÇÃO CUMP
RIU

NÃO I
CUMP
RIU

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

PARCIALi
MENTE

14

relações

Manter
afetivas,

Através
Vídeo aula. Bate

proporcionar trocas

papo

os

de vivenda durante

usuários do grupo.

o isolamento social.

com

da

devolutiva das
atividades
remotas;
Despertar
sentimentos.

1

Explorar o próprio
Através

da

O objetivo a ser avaliado é estimular a

território, conhecer
devolutiva das

Catalogando

participação na vida pública do território,

as plantas e raízes
atividades

arvores

foi

no

obtém

que

realizado

com

as

crianças

e

remotas;
adolescentes bate papo sobre a politica,

próprio quintal

•

nos

pois a mesma estava acontecendo nesse

seus

ano, e as atividades foram reforçando a

familiares praticam

atuação e a importância de nos unir, para

esportivas

o bem coletivo.

Despertar
usuários

e

e

alongamento
Atividade

de

Esporte na rua

mediante

Através
a

pandemia.

da

devolutiva das
atividades
remotas;

OBJETIVO ESPECÍFICO:
10- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PARA A COMPREENSÃO CRÍTICA DA REALIDADE SOCIAL E DO MUNDO CONTEMPORÂNEO.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

AÇÕES

FORMAS DE
MENSURAÇÃO CUMP
RIU

Aulas de Inclusão

Que

Digital Criação de
com

Planilhas
cálculos
de

simples

Adição

e

Subtração, Criação

através

CUMP
RIU

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

PARCIAL1
MENTE

da

O objetivo a ser avaliado é desenvolver

exercícios

devolutiva das

competências para a compreensão crítica

propostos o usuário

atividades

da

tenha

remotas;

contemporâneo, as atividades mesmo

dos

-Através

NAO

realidade

social

e

do

mundo

conhecimentos

remotas, falamos muito sobre fake News,

básicos para ligar e

e o que vemos ou assistimos que não é

15
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de Planilhas com
cálculos

desligar

o

verdade

para

se

.s
\

ate ar,

computador,

criar

informações , pesquisar, ser critico e as

de Multiplicação e

pastas

para

atividades

Divisão.

organização

simples

Tecnologia
na

vivida

atualidade:

como

se

você

comporta

diante

1

de

foram

nesse

sentido

de

fortalecer esse senso nas nossas crianças

documentos

e adolescentes.

digitais, editar de

Esse mês foi um mês onde eles trouxeram

forma simples uma

algumas

Imagem e digitar de

acontecendo em suas casas mediante a

forma correta.

pandemia,

Analisar

situações adversas.

situações

estresse,

que

estava

depressão,

e

comportamento do
sobre

usuário
aparelhos

Através

da

devolutiva das
criai

eletronicos,

dela, benefícios e

situações

desvantagens.

favoráveis ao bom

atividades
remotas;

uso dos mesmos.
Analisar

períodos

Modernidade:
como

era

o

comportamento
de

nossos

pais

diante da pouca
tecnologia
oferecida

diferentes

e

comparar

a

tecnologia

vivida

pelos nossos pais,
notar
crescimento

e

na
facilidade

época

Através

da

devolutiva das

o

atividades

a

remotas;

•

que

proporciona
atualmente.

Trabalhando
questões sobre

Aumentar a
conscientização

suicídio,

sobre a magnitude

Através da

promovendo a

do problema e a

devolutiva das

disponibilidade

atividades

de estratégias

remotas

reflexão sobre os
cuidados e
medidas a serem
tomada

eficazes de
prevenção.

16

026
! Identificar os sinais
e não tratar as
lamentações da
pessoa como
"drama"
Prc., porcionar

Debate:

tema:

setembro amarelo

urna

interação com os

Através

usuários e discutir

devolutiva das

pontos

de

vista

diferentes

da

atividades
remo

OBJETIVO ESPECÍFICO:
410

11- POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE CIDADANIA.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

AÇÕES

FORMAS DE
MENSURAÇÃO CUMP'
RIU
Através

O

que

é

NÃO
CUMP
RIU I

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

PARCIAL
MENTE

da

o
Conhecer e discutir

devolutiva das

o terna folclore.

atividades

folclore?
remotas;

Montando

•

seu

cartaz

Incentivar

a

população

a

Através

compartilhar

a

devolutiva das

prevenção

do

suicídio através de

da

O objetivo a ser avaliado é possibilitar o
reconhecimento

da

educação

como

direito de cidadania, todas as atividades

atividades

propostas nesse sentido foi de reflexão

remotas;

sobre o meio ambiente e nosso papel

cartazes

como cidadão.
Através
Dia da arvore/ a

Mostrar

importância

importância

da

preservação

da

preservação

da

a

da

Como comentamos anteriormente, não e

devolutiva das

foram todos que participaram, devido a

atividades

algumas dificuldades.

remotas;

natureza.

Arvore do saber

Mostrar o que cada

Através

usuário aprendeu e

devolutiva das

compartilhe

atividades

com

da

17
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•

seus colegas.

, remotas;

OBJETIVO ESPECÍFICO:
12- DESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO.
AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES A SEREM

INDICADORES DE

REALIZADAS

RESULTADO

FORMAS DE

—

AÇÕES

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

MENSURAÇÃO CUMP NAO PARCIALmor,
' RIU '
MENTE
I RIU

Mercado de
trabalho: através
de um vídeo
Mostrar a
enviado sobre
importância de
"como entrar no
planejamento,
mercado de
organização para

Através da

conquistar seu

devolutiva das

objetivo, entender

atividades

e melhorar

remotas;

Trabalho"
descrever seus
objetivos a serem

O objetivo a ser avaliado é desenvolver

alcançados depois

conhecimentos

sobre

o

mundo

do

comportamento
da formatura

trabalho, as atividades remotas foram

durante sua vida
escolar, qual

desenvolvidas

para

auxiliar

os

estudantil.
profissão quer pra

adolescentes

sua vida? E

aprendiz e trabalho, no qual houve muita

porquê?

participação
Apresentar

Tirando
sobre
para

duvidas
inscrições
jovem

Aprendiz

para

fazer

inscrições

para

jovem

todos,

de

jovem

trazendo

da

situação apresentada no momento, onde

devolutiva das

os pais e responsáveis estão passando por

atividades

momento de dificuldade.

Através

ferramentas

de

questão

dificuldades enfrentadas com relação a

aos

usuários

na

011)

remotas;

aprendiz
Orientar

aos

usuários,

com
e

Através

da

devolutiva das

Como elaborar um

clareza

bom currículo

objetividade como

atividades

elaborar um belo

remotas;

currículo.
15-

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO

O Planejamento das atividades referente ao ano de 2020 iniciou com toda a equipe os orientadores sociais e a Técnica do

18
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Serviço, lendo o Plano de trabalho, para adequar as atividades dentro dos moldes, pré- estabelecidos no Plan
Sendo assim, foi realizado o planejamento com base, nas normas que deveriam ser seguidas dentro do Plano de Trabalho, e os
eixos a serem trabalhados no decorrer do ano, de acordo aos percursos.
No primeiro mês, conseguimos seguir o que tínhamos se planejado, com o retorno das atividades, e no segundo mês seria o
retorno das atividades com todos e definir as regras dos grupos, e afins .
No terceiro mês que foi o mês de março, tivemos a notificação da situação de Emergência pela pandemia COVID 19.
Sendo assim conseguimos realizar uma reunião com os pais presencial, porém tinha poucos presentes, para ler na integra
sobre o decreto, e como íamos proceder a partir daquele momento.
Aos demais pais e responsáveis, as informações foram através das redes sociais, onde falamos sobre o decreto, tiramos as
duvidas e esclarecimentos, e nos colocamos a disposição para qualquer duvida e eventualidades que a família, podia contar
com as portas abertas do serviço, para poder atender a qualquer momento.
Passamos os telefones da Osc e dos orientadores e técnica, estando à disposição.
A partir de março nos reunimos novamente, para conversamos sobre o momento que estávamos passando, e como iriamos
lidar com as mudanças, foi realizado a reunião com toda a equipe, e realizamos o planejamento a partir desse momento com
as atividades online , onde teria os grupos formados dos orientadores e as crianças e nesse grupo iria ser postados as
atividades , vídeos, indicação de filmes, live,onde em seguida cada um dos usuários encaminhava as fotos, realizando as
atividades propostas .Mandavam vídeos, e tiravam as duvidas das atividades, momento de troca de experiências entre os
orientadores e os usuários.

6-

ARTICULAÇÃO COM A REDE

Acolhida, informação e escuta qualificada; a acolhida ocorreu com as famílias que necessita ou de alguma maneira procuraram
o serviço, seja de uma forma presencial ou remota, foi atendida prontamente e acolhida e orientada mediante a sua
necessidade.
Orientação sociofamiliar; a orientação se deu da mesma forma através de redes sociais ou presencial, pois os atendimentos na
Osc estavam sendo através de rodízio, tenho todos os dias atendimento.
Inserção do usuário no serviço; a inserção se deu de maneira agendada, mas nesse ano teve poucas desistências devido ao
momento de pandemia, e a Osc ter sido uma ótima oportunidade de acessar as doações e recursos aos usuários e suas
famílias.
Abertura de prontuário individual do usuário e registro sistemático das intervenções realizadas com o usuário e a família, no
sistema IRSAS; o IRSAS foi um grande aliado no decorrer do trabalho, onde podemos estar monitorando as famílias atendidas
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27 V
de maneira, abrangente.
Cronograma de equipe para planejamento de atividades com os usuários e os familiares e avaliação do trabalho; reuniões de
discussão de caso e de estudo; reuniões de rede; capacitações; etc.;.as reuniões mensais aconteceu de forma online de vídeo,
com os orientadores e a cada dois meses com toda a equipe, onde era levantados alguns casos para discussão e formas de
aprimorar o atendimento das famílias e dos usuários.
Atendimento individual e/ou familiar; o atendimento individual, para respeitar o distanciamento social e as normas de
segurança devido a pandemia, todos os atendimento foram agendados e realizados na Osc , com a técnica.
Visita domiciliar; as visitas domiciliar devido às normas foi suspensas, apenas em necessidades extremas, que foram realizadas
ou se por ventura tivesse alguma demanda do CRAS, CREAS ou conselho tutelar.
Elaboração de Relatório Técnico de Atividades, Relatórios Informativos e demais documentos técnicos; os relatórios todos
foram realizados de forma a cumprir as datas estabelecidas pela SEMAS, cumprindo aos prazos.
Encaminhamento dos usuários para acesso à documentação pessoal e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único);os encaminhamento foi realizado de forma tanto presencial como remoto, passando os
telefones de contato, pois os serviços essenciais continuaram a funcionar normalmente, sempre orientando a família, a estar
ligando antes e que alguns assuntos poderiam estar realizando por telefone.
Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção em Programas de Transferência de Renda (PTR)
e para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC); todos os encaminhamentos foram feitos para as famílias de forma
remota e registrada.
Articulação com as redes de serviços das políticas públicas e sistema de garantia de direitos; a articulação nesse ano foi um
pouco defasada, por não estar em atendimento presencial, então realizamos algumas ligação para escolas para saber com '
relação as atividades das crianças e adolescentes, se estavam tendo um bom retorno e reforçar com as famílias a importância e

•

participação e colaboração de todos nesse momento.

Encaminhamento para a rede socioassistencial; o encaminhamento foi realizado de duas maneiras, remoto e presencial de
acordo com a necessidade da família.
Garantia de operação do sistema de referência e contrarreferência com a rede de CREAS e CRAS; o CRAS foi um grande aliado
nosso nesse ano, pois conseguimos realizar reuniões presenciais, reuniões remotas, e sempre estávamos em contato para fazer
discussão de casos de famílias e orientações.
CREAS, o contato foi pouco, porém nos colocamos a disposição para auxiliar em alguma dificuldade que o mesmo estivesse
tendo em acionar a família, realizando essa articulação entre os serviços.
Encaminhamento e monitoramento dos encaminhamentos para os serviços de saúde, para garantia dos cuidados em saúde do
usuário e da família; os encaminhamentos que as famílias estavam solicitando no que diz respeito a saúde apenas orientamos a
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entrar em contato , na unidade básica, para saber qual era os serviços essenciais que estavam atendendo.
Encaminhamento e monitoramento dos encaminhamentos para a política de educação, para garantia do atendimento
educacional do usuário; para a educação nossos encaminhamentos foram apenas nos colocando como parceiros para que as
crianças e adolescentes participassem das atividades, pois estava tendo muitos que não estava realizando.
Articulação e encaminhamento para o sistema de garantia de direitos; essa articulação foi bem tranquila, de modo a garantir e
assegurar os direitos das famílias, sendo agendados e direcionados.
Notificação e encaminhamento ao Conselho Tutelar e CREAS nos casos de identificação de violação de direitos; as notificações,
foram realizadas através de e-mail , e ligações para que o serviço saiba dos encaminhamentos e em seguida foram realizadas as
discussões de casos sobre os encaminhamentos .
Utilização regular do sistema IRSAS (Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social de Mogi das Cruzes), prontuário
digital para registro das informações cadastrais dos usuários da rede socioassistencial e do trabalho técnico realizado com o
usuário e a família; foi um a ferramenta de grande preciosidade, no qual nos auxilio o ano inteiro observando as famílias
assistidas e as doações e articulações realizadas com cada uma.
Utilização regular do VISUAS - Visor de Informações do Sistema Único de Assistência Social de Mogi das Cruzes, mantendo
atualizadas as informações do serviço; o Visuas , foi uma ferramenta interessante onde algumas famílias queriam alguns
endereços nome de pessoas responsáveis e através dessa ferramenta conseguíamos passar as informações corretas aos
usuários.

7-

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
QUADRO DE RECURSOS HUMANOS — PLANO DE TRABALHO APROVADO
REGIME
NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA

-TAÇÃO SEMANAL
Superior

Gisele Bitencourt Soares

Assistente
Social

Claudiney Jose da Silva

Motorista

Ensino Médio

Maria Aparecida Gomes

Orientador
social

Técnico
Completo

R$1.500,00

Orientador
social

' Superior
Completo

R$ 1.500,0

Maciel Rocha Araujo

Mariana
Andreucci

Medeiros 1 Cozinheira

FONTE PAGADORA

ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO CONTRA HORÁRIA

R$2.300,00
Completo

Ensino Médio
Cursando

CLT
R$ 700,00

CLT

8 HORAS

CLT

40 HORAS

1

x

I

40 HORAS
x

CLT

OSC

x

x
CLT

R$1.291,25

30

PMMC

40 HORAS
x
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Nadim Daoud El Tabcharani

Diretor
Administrativo
Financeiro

Talita Rosa de Jesus

Aux.Serviços
Gerais

Fabio Rodrigues Leite

Aux.
Administrativo

Isabela de Almeida Vieira

Facilitadora
Jiu Jtsu

Alex Ribeiro dos Santos

Faciliador
de
Inclusão Digital

de

I Superior
Completo

CLT

1 3 HORAS

R5310,00

1 CLT

40 HORAS

R$2.100,00

CLT

40 HORAS

Ensino Médio

R$700,00

RPA

6 horas

Ensino Técnico

R$ 400,00

RPA

6 horas

Ensino Médio

R$1.184,22

1-isino Técnico

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DE ACORDO COM O EXECUTADO
REGIME
NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

ESCOLARIDADE

TAÇÃO
.1>>171.C,

Gisele Bitencourt Soares
Claudiney Jose da Silva
Maria Aparecida Gomes

Maciel Rocha Araujo

Mariana
Andreucci

Medeiros

Nadim Daoud El Tabcharani

• Talita Rosa de Jesus
1
' Fabio Rodrigues Leite
,
1

FONTE PAGADO,

SEMANAL

PMMC

OSC

Su erior

I kC

1

R$2.300,00

Social

Completo

1 Motorista

Ensino Médio

CLT
R$ 700,00

Orientador
social

Técnico
Completo

R$1.500,00

Orientador
i social

Superior
Completo

R$ 1.500,0

Cozinheira

Ensino Médio
Cursando

Diretor
Administrativo
Financeiro
Aux.Serviços
Gerais
Aux.
Administrativo

1 7.1- CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
POSSÍVEIS MODIFICAÇÕES NO QUADRO
DE RH, REALIZADAS DURANTE A

CARGA

REMUNERAÇÃO 'CONTRA- HORÁRIA

CLT
CLT

8 HORAS

X

X

,

40 HORAS
X

CLT

R$1.291,25

30

40 HORAS
X

CLT

1 40 HORAS
X

Superior
Completo

R$310,00

CLT

Ensino Médio

R$1.184,22

Ensino Técnico

R$2.100,00

3 HORAS
x

CLT

40 HORAS
x

CLT

40 HORAS
x

Foram feitas algumas modificações, mudança do motorista e da auxiliar de limpeza.

VIGÊNCIA DA PARCERIA:
7.2 - SÍNTESE DAS MEDIDAS ADOTADAS
PELA OSC EM RELAÇÃO AOS
FUNCIONÁRIOS, EM FUNÇÃO DA

Trabalho através de rodizio entre todos os funcionários, senhor Nadim grupo de
risco não sendo escalado e férias para alguns funcionários.

PANDEMIA PELA COVID-19:
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AMBIENTE FÍSICO INFRAESTRUTURA
) IMÓVEL PRÓPRIO

( X ) VEÍCULO PRÓPRIO

( x

(

) IMÓVEL CEDIDO

(

) VEÍCULO ALUGADO

DESCRIÇÃO DO
AMBIENTE FÍSICO
OFERECIDO EM 2020:

▪
sf
VI
VI
•
•
‘(

) IMÓVEL ALUGADO

01salão para atividade em grupo (quantidade de 30 crianças e adolescentes)
02 salas de atividades (quantidade de 25 crianças e adolescentes)
Área externa ao SCFV, quando necessária utilização ao ar livre,
03 banheiros, sendo 1 masculino, 1 feminino e 1 com acessibilidade,
01 sala de atendimento técnico individual,
01 cozinha
01 quadra de vôlei e 01 de futebol.
01 salão para atividade em grupo
VI
VI

VI
VI

01 mesa
01 prateleira de livros
22 Cadeiras plásticas
01 ventilador de teto
04 mesas plásticas
02 armários

01sala de atividade
VI
sf
•(

01 mesa grande
16 cadeiras azul
01 ventilador de teto

Olsala de atividade
VI
✓
DESCRIÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS
DISPONIBILIZADOS EM 2020:

06 maquinas de costura
01 ventilador de teto
01 armário

01 sala de atendimento técnico individual
VI

01gaveteiro
01 mesa de escritório
,1 01 notebook
VI 01 impressora
VI 01armário com duas portas e chave
VI 02 armários arquivo
VI

01 cozinha
VI

•
sf
•
VI

01 fogão
01 forno elétrico
01 geladeira
01 freezer
01microondas

Unidade li
VI

VI
VI
VI

Olsala individual para atendimento técnico, (até 4 pessoas)
01 salão de atividades, (até 30 crianças e adolescentes)
Olsala de informática e inclusão digital, (até 12 pessoas)
01 recepção, (até 10 pessoas)
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•
•
•
•
•
•
1

Olrefeitório, (até 30 crianças e adolescentes)
02 banheiros (feminino e masculino),
01sala de atividade (até 25 crianças e adolescentes)
Olcozinha
01dispensa
1 área de serviço
1 almoxarifado

01 sala para atendimento técnico na Unidade II
•
•
•
✓
•
•
1
•(

01 armário fechados com 3 prateleiras.
01 cadeira giratória de escritório.
02 cadeira com braço de apoio e assento estofado na cor preta.
01 Notebook
01mesa retas para escritório.
01 ventilador pedestal.
01 armário arquivo com chaves.
01 criado mudo.

01(recepção)
1
1
1
•
•
•
•
•

01 ventilador de paredes.
03 cadeiras com assento estofado na cor preta.
01 cadeira giratória de escritório.
01 armários com chave e 2 portas.
01 mesa em L para escritório.
01 estabilizador para computadores.
02 impressoras multifuncionais. (01 preta e branca e 01 colorida)
01microcomputadores equipados com processador

Olsala de atividade
•
1
1
•
1

01 mesa grande
02 cadeiras
02 notebooks
01 arquivo
01 armário

01 cozinha
1
•
1
1
1
./

010
01batedeira industrial 6 litros.
01 fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara.
01liquidificador industrial 8 litros.
02 mesas lisa
01 micro-ondas 25 I.
01 forno elétrico industrial

01 sala de Inclusão Digital
1
•
✓
1

10 notebooks
10 mesas de apoio
15 cadeiras de assento estofada
01 quadro branco

01Refeitório
1
1

09 mesas brancas
30 cadeiras brancas
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•
1

02 bebedouros
01 aquecedor para alimentos (rechaud).

01 sala de atividade
•
1
1
1

01 quadro branco
33 cadeiras vermelhas
01 prateleira de livros
4 metros de tatames

01 area de serviço
1
1
1

01 bancada
01prateleira
01 lixeira

01 dispensa
1
1
1
•

01 freezer
02 geladeira
01 prateleira
01 armário divisória

] 01 almoxarifado
1
1

03 prateleiras
01 mesa

Outros espaços relevantes do serviço
•
1
•
1
.0,

..,•••••••••••

V.i.

Ira

•

N. • ,. •••. • • •

. 4.. • .•

• .0 ,

•••••I

01 dispensa/cozinha
01 almoxarifado.
01 dispensa para guarda de produtos de higiene e limpeza.
01 horta.

41.11,0

DADOS DOS USUÁRIOS
DADOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Número de Usuários ativos

81

85

69

69

69

69

69

Gestão de vagas- número de usuários inseridos

12

4

2

O

O

O

O

O

Gestão de vagas - número de usuários desligados

8

O

18

O

O

O

O

Demanda reprimida

O

O

O 1 O
I

O

O

Número de usuários inscritos no Cadastro Único

50

75

69

69

Total de usuários beneficiários de PRT (Bolsa Família, Renda
Cidadã, Ação Jovem)
Total de usuários com Beneficio de Prestação Continuada -

BPC
Motivos de inserGão dos usuários

20 ! 60
1

1

1

69

60 , 60
1

1

69 69

68

68

68

853

O

O

O

O

18

O

O

1

O

O

27

O

O

O

O

O

O

O

69

69

69 69

69

69

69

815

60 1 60

60

60

60

60

60

60

680

1 1 1

1

1

1

1

1

1
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JAN FEV MARABR MAI.JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Situação Prioritária - Com medidas de proteção do ECA

25

o3O v
Situação Prioritária - Egresso de medidas socioeducativas

•

,

1

Situação Prioritária - Em cumprimento de Medida
Socioeducativa em meio aberto
Situação Prioritária - Em situação de acolhimento

,

Situação Prioritária - Em situação de isolamento
Situação Prioritária. Fora da escola ou com defasagem
escolar superior a 2 anos
Situação Prioritária - Situação de abuso e/ou exploração
sexual

1

1

Situação Prioritária - Trabalho infantil
Situação Prioritária - Usuário em situação de rua
Situação Prioritária - Vivência de violência ou negligência

1

Situação Prioritária - Vulnerabilidades que dizem respeito às
pessoas com deficiência
II,
Outras Situações - Deficiência intelectual
Outras Situações - Usuário de familias com precário acesso
renda e serviço público e com dificuldade de se manter
Outras Situações - Usuário em território com ausência/
precariedade de serviço e oportunidade de convívio familiar
Outras Situações - Usuário encaminhado pelo Sistema de
Garantia de Direitos - CT
Outras Situações - Usuário encaminado pelo Sistema de
Garantia de Direitos -Judiciário
Outras Situações - Usuário encaminhado pelo Sistema de
Garantia de Direitos - MP
Outras Situações - Usuário encaminhado pela Proteção Social
Básica - PAIF - CRAS
Outras Situações - Usuário encaminhado pela Proteção Social
Especial - Centro POP
Outras Situações - Usuário encaminhado pela Proteção Social
Especial - PAEFI - CREAS
Outras Situações - Usuário pertencente à família beneficiária
de PTR
Outras Situações - Usuário que vivencia situações de
fragilização de vínculos
Outras Situações - Usuário reconduzido ao convívio após
acolhimento
Motivos de desligamento dos usuários

2

2
2

5

2

4

1

6111!

i
,,
AG
JAN FEV MAR ABR MAI JUNI JUL
SET OUT NOV DEZ
O

TOTAL

Encerramento das atividades da OSC
Falecimento
—
Fora da faixa etária atendida pelo SCFV
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Cuidado com
crianças pequenas, pessoas doentes e outros
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Desistência por
desinteresse em relação às atividades

1

2

1

12

15

1

26

031
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Dificuldade de
acesso ao local do serviço
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Doença do
usuário/ Tratamento médico
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Doença ou morte
na família
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Fatores externos
relacionados com a segurança pública
' Solicitação de desvinculação pelo usuário — Inserção em
atividade de geração de renda
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Inserção em
atividades de outras políticas públicas
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Inserção em
Escola de Período Integral
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Mudança de
Endereço/bairro
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Mudança de
município
Solicitação de desvinculação pelo usuário — Retorno ao
mercado de trabalho
Solicitação de desvinculação pelo usuário —Superação das
vulnerabilidades ou riscos que deram origem à Inserção
Transferência para outra unidade que oferta o SCFV

2

1

1

3

2

5

2

1

3

DADOS DAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS
DADOS

JAN [ FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Acolhidas particularizadas com usuários

195

1

Atendimentos técnicos com usuários

3

1

2

TOTAL
98

10

1

12

16

7

1

6

33

2

41

Atendimentos interdisciplinares com usuários
Atividades externas com usuários - ocorrência em massa
(culturais, esportivas, educação eventos, lazer, mobilização
social, passeios)
Atendimentos técnicos com famílias

8

3

4

Atendimentos interdisciplinares com famílias
Atendimentos técnicos familia extensa / rede de apoio
Atendimentos técnicos em grupo com famílias - ocorrência em
massa
Discussões de caso

1

1

10

Articulações
Encaminhamentos realizados

5
42

Visitas técnicas domiciliares
Contatos Telefônicos

6
1

10

2

2

1

2

1

10

18
8

2
16

3

1

1

52

2

19
1

1

22

27

1\1
AÇÕES REMOTAS DE PANDEMIA
I

DADOS

AH MAU

JUN

JUL

AG()

snH ouT

Nov

DEZ

, TOTAL
,I

Atendimento família extensa ou rede de apoio
1
Atendimento familiar

2

5

1

8

Atendimento individual
Discussão de caso de Educação
Discussão de caso de Saúde
Discussão de caso outros
Discussão de caso Rede Socioassistencial
Orientação sobre Benefícios/Auxílios do Governo

1

1

3

SET

OUT

4

1

CONCESSÃO DE ITENS / BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1
i ABR MAU

DADOS

JUN

JUL 1 AGO

NOV

DEZ

TOTAL

Cesta básica - Fornecido pelo poder público
Cesta básica - Recurso próprio

34

Cesta de alimentos - Fundação Banco do Brasil / Quitanda
Social
Kit de alimentos - Fornecido pelo poder público

30

1

62

61

67

129

17

17

Kit de alimentos - Recurso próprio

68

68

Kit higiene/ Kit limpeza - Fornecido pelo poder público
Kit higiene/ Kit limpeza - Recurso próprio

61

Outros (especificar) - Recurso próprio

61
1

14

61

10- COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS
N2 DE GRUPOS:

4

I Ne DE ORIENTADORES SOCIAIS:

2

11- REORGANIZAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19
N2- DE GRUPOS:

1

N2 DE ORIENTADORES SOCIAIS:

2

DESCREVA DETALHADAMENTE A METODOLOGIA

A metodologia adotada mediante a pandeia foi através de vídeos através dei

ADOTADA PELA EQUIPE PARA O

grupos no watzap, onde teve a interação entre os orientadores e as criança

ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS GRUPOS

e adolescentes, através de vídeos e atividades, eram registradas através de

DURANTE A PANDEMIA:

fotos, onde nelas podiam demostrar a participação nas atividades

28

propostas.

\
Perguntas feitas aos orientadores, sendo respondidas prontamehte.
1 INSIRA O PERCENTUAL MÉDIO DE USUÁRIOS QUE EFETIVAMENTE PARTICIPARAM DAS
40%
1ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA:
Para os usuários que não realizavam as atividades nos grupos,
I DESCREVA A METODOLOGIA ADOTADA DURANTE A

propostos, eram realizados contatos pelo watzap com os familiares

PANDEMIA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS

,
perguntando com relação aos usuários, a justificativa dos responsáveis

USUÁRIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DAS

era com relação a não ter como as crianças e adolescentes realizar

ATIVIDADES EM GRUPO:

atividades, alegando que não tinha internet, e algumas vezes nerri

.3

celular potente para alguns vídeos.

I

12- AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS GRUPOS DURANTE O ANO
a) NOME DE IDENTIFICAÇÃO DO
Estrela Jovem, Adolescentes Em Ação, 100% Família e Força Jovem
GRUPO:
NÚMERO DE USUÁRIOS:

FREQUÊNCIA SEMANAL DAS ATIVIDADES. 15 dias

No decorrer das atividades propostas, foi esperada uma maior participação entre os grupos e

RESULTADOS

comprometimento com as atividades oferecidas no projeto com a intenção de uma aproximação através de

ESPERADOS:

vídeos,live,atividades,conversas transmitidos nos grupos de whatsapp.
No contexto geral os resultados foram alcançados em partes, entendemos que no decorrer do ano devido a

RESULTADOS

pandemia houve uma grande perda de motivação em suas atividades dentro de suas casas, criando o

ALCANÇADOS:

desinteresse do usuário.

PONTOS POSITIVOS:'

Usar meios tecnológicos como: computadores e celulares, interação entre todos por meio de vídeos
chamadas e mensagens, trocas de informações e debates com os mesmos.

PONTOS DE
DIFICULDADE:

onsegui entender o propósito de atividades de forma
Fpresentes
nas atividades.

clara, selecionar horários onde todos estejam

13- AVALIAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A ORGANIZAÇÃO E A SEMAS
A Avaliação do serviço com relação ao monitoramento, mesmo com a pandemia, e sem as visitas presenciais, o monitoramentO
foi muito presente, sempre sendo respondido prontamente, quando solicitado alguma orientação.
Todos os e-mails que eram enviados, se não fosse solucionados através do e-mail, a técnica realizava uma vídeo para explicar
cada ponto , sendo sanada todas as dúvidas com clareza ,sempre se colocando a disposição e demostrando objetividade e
conhecimento .
Vlantendo o serviço informado com relação a todas as normativas, decorrentes da pandemia, e como os profissionais e
Usuários deveriam proceder.
'Com relação a CRAS, a relação ficou muito próxima, devido ao Auxilio Emergencial , no qual as famílias gostariam de saber como
deveriam proceder, e as famílias eram direcionadas ao CRAS, para que os mesmo avaliasse a cada caso, dessa forma durante todO

p período de pandemia, o Cras esteve nos respondendo e atendendo a todas as famílias, foram realizadas muitas atualizações de
adastro , e cadastro novos, de forma remota ou presencialmente.
OM relação a atendimentos presenciais, as mesmas vieram até o serviço por duas vezes e foi realizada reunião no CRAS de

É
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Referencia por duas vezes, reuniões para fazer planejamento para o ano 2021, e já deixando agendada as re
decorrer do ano, estabelecendo algumas diretrizes e atividades a serem desenvolvidas.

ões

éde para c;

4-AVALIAÇÃO TÉCNICA FINAL SOBRE O SERVIÇO
O ano de 2020, foi um ano de desafios, para todos os serviços, os usuários , as famílias e todo o contexto social, familiar, dentro
do nosso pais e mundialmente Ampactando diretamente a todos de uma forma diferente .
No tocante ao SCFV, não foi diferente tivemos que nos adaptar com as ferramentas que tínhamos, com relação às crianças e
adolescentes, criação dos grupos para através desses grupos as crianças e adolescentes pudessem ter contato com as atividades
propostas e trocar experiências, e ser um momento de descontração, para flexibilizar as tensões com relação ao momento
enfrentado.
Com isso foi proposto aos usuários atividades de entrosamento e conhecimentos, de trocas das suas rotinas, e o que cada um
podia trazer, e compartilhar com os colegas, as metas foram cumpridas em partes foram realizadas as atividades e os grupos,
porém no inicio tivemos uma grande participação dos usuários, mas com o passar dos meses essa quantidade foi diminuindo,
mostrando a falta de interesse nas atividades.
A partir dessa avaliação observação, foram realizado outro planejamento, e os orientadores sociais, realizaram nas ruas
atividades de alongamento e brincadeiras, onde percebemos que as crianças, adolescentes e as famílias, participaram mais,da
fizeram perguntas sobre as atividades, à comunidade participou e gostaria de saber como fazia para que os filhos participasW
das atividades também.
Os trabalhos técnicos aconteceu das duas formas remoto, através de criação dos grupos do watsaaap onde as famílias podiam
tirar duvidas, e ter informações sobre os serviços, atividades e informações, e através de agendamento presencial, realizado na
Osc pela técnica do serviço.
As intervenções técnicas realizadas, no decorrer do ano foram de forma remota e presencial, com entrega de doações e kit
alimentos, entrego as famílias atendidas pelo serviço, encaminhamento a rede socioassistencial, atendimentos presenciais e
remotos, acolhida as famílias atendidas e usuários e a comunidade que esteve muito presente no decorrer do ano, solicitando
orientação a serviços, a doações, e a benefícios, sendo orientados e direcionados.
A Avaliação com relação ao trabalho técnico realizado, com os percursos propostos para os grupos na sua totalidade foram
cumpridos e as meta alcançadas no que diz respeito ao garantir o acesso ao serviço sociassitencial , relações de fortalecimento
de vínculos, foram atendidas apenas como eram na grande maioria remota , os usuários tiveram um desmotivaçâo , muitos
alegando não ter celular devido as atividades das escolas, celular sem capacidade para abaixar áudios e afins.
A relação do SCFV e os serviços Socioassistencial e intersetorial, foi de uma troca mutua, os acompanhamentos das famílias
aconteceu de forma clara objetiva, atendendo sempre a necessidade das famílias atendidas do serviço e a comunidade IocaW
O CRAS, com uma parceria de porta aberta sempre aos usuários, se colocando a frente para solucionar as demandas, o trabalho
do SCFV ,fazendo as articulações para conseguir suprir as necessidades enfrentadas da comunidade mediante ao momento
precário , que estavam todos enfrentando com redução de renda, por vários pais de famílias estarem desempregados,
aumentado no tocante a alimentação, pelas crianças e adolescentes estar em casa todos os dias, etc.
O impacto que observamos no serviço, foi a comunidade como o todo, querendo saber aonde que tinha o SCFV, como poderia
colocar seus filhos para participar, como fazia para receber as doações ofertadas, então observamos o quanto a comunidade
mostrou o interesse mediante as dificuldades enfrentadas no momento, para participar do serviço ofertado e a sua importância
e relevância.
Das famílias, foram à participação, observando que todos queriam saber sobre as atividades, reuniões, atualizações no CRAS
realizadas, rematrículas realizadas e indicação a outras famílias ao serviço.
Nos usuários o impacto observado entre a equipe técnica, foi o quanto eles sente falta das atividades presenciais, o quanto fez
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falta não ter aquele contado cotidiano que eles tinham a referencia que eles tem como serviço, e o quanto eles sen.trrarn-Urf
muitos comentavam "saudades da comida", "das atividades" "dos orientadores e atividades", enfim podemos concluir o quanto
o SCFV faz parte da vivencia de cada um deles.
AUTENTICACÃO:
Mogi das Cruzes, 18 de Janeiro de 2021.

Nadim Daf
I

rTabcharani

Diretor Presidente da OSC

Gis ele

tencourt Soares

Técnica Responsável-CRESS: 48.891
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AUC-ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEJESUS
Estrada do Pium n°37 Jardim Piatã II— Fone: 11 2876-2369
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP

Amejesus2010@gmail.com
CNPJ: 12.663.512/0001-17
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DECLARAÇÃO

Eu, Nadim Daoud El Tabcharani, abaixo assinado, Presidente, portador da
C.I.R.G. n° 36529848 inscrito no CPF sob n° 999.418.648-53, residente e
domiciliado na Rua Ana Maria Barbosa Garcia, n° 361, Vila Paulista, Mogi
das cruzes, presidente do SCFV-ACELERA JOVEM, com sede na, rua :Buritis
ne 108, inscrita no CNPJ sob n° 12.663.512/0003-89, venho, pela presente,
nos termos da lei Municipal, n° 5.238, de 03 de julho de 2001 e
posteriores alterações, declarar, para os fins de direito que se fizerem
necessários, que a entidade adquiriu personalidade jurídica há 10 anos
que presta serviço á comunidade nos moldes estatuários relevante e
continua, bem como que seus membros e dirigentes, que ocupam os
cargos de diretoria não recebem qualquer tipo de remuneração pelos
serviços prestados.

Mogi das cruzes 22 de fevereiro de 2021.

Presidente

Nadim

Tabcharani
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MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEJESUS
Estrada do Pium n°37 Jardim Piatâ II— Fone: 11 2876-2369
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP

4SSOCIAÇÃO

4.,

Amejesus2010@gmail.com
CNPJ: 12.663.512/0001-17
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DECLARAÇÃO

Eu, Nadim Daoud El Tabcharani, abaixo assinado, Presidente, portador da
C.I.R.G. n236529848 inscrito no CPF sob n° 999.418.648-53, residente e
domiciliado na Rua Ana Maria Barbosa Garcia, n2 361, Vila Paulista, Mogi
das cruzes, presidente do SCFV-ACELERA JOVEM, com sede na, rua
:Buritis,n2108 bairro jardim Piatã II, inscrita no CNPJ sob n°
12.663.512/0003-89, venho, pela presente, nos termos da legislação
federal, estadual e em especial ao disposto no artigo 2°, alínea "a", da lei
municipal n2 5.238, de 03 de julho de 2001 atualizada, que seus membros
e dirigentes, que ocupam os cargos de diretoria não recebem qualquer
tipo de remuneração pelos serviços prestados.

Mogi das cruzes 22 de fevereiro de 2021.

Presidente

Nadim D

d El abcharani

CÂMARA MUNICIPAL DE

`•

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Projeto de Lei n° 040/2021
Processo
n° 061/2021

De iniciativa legislativa do Vereador JOSÉ FRANCIMÁRIO
VIEIRA DE MACEDO, a proposta em estudo dispõe sobre a declaração de utilidade
publica municipal da ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS "Acelera
Jovem", para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Conforme Justificativa apresentada pelo autor da proposta,
verificamos que a finalidade do projeto de lei é declarar de Utilidade Pública Municipal
a ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, pessoa jurídica de direito
privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob n° 12.663.512./0003-89, filial voltada à prestação de serviços sociais, sem
alojamento(Acelera Jovem), com sede na Rua Buritiz, n°108, Bairro Jardim Piatã B.
Mogi das Cruzes.

peculiaridades
TRAMITAÇÃO.

Por fim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e
atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL

Plenário Vereador Dr. Luiz Ber

iranda, em 14 maio de

2021

FERNANDA MORENO DA SILVA
Presidente

CARLOS LUCARESKI
Memb

(/,
MILTON LINS
Seffibro

SILVA

LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES

3q

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Projeto de Lei n° 040/2021

A presente proposta legislativa de iniciativa do ilustre Vereador
FRANCIMÁRIO VIEIRA - FAROFA, pretende declarar de utilidade pública municipal para
MADRE ESPERANÇA DE JESUS.
Em síntese, a proposta estabelece que fica declarada utilidade pública
municipal para Associação Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 12.663.512/0003-89, com sede e foro na Rua Buritiz,'::
2 ,

n° 108, Jardim Piará" B, neste Município de Mogi das Cruzes/SP.
Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades `-='.
atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO.

1$4/

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 02 de agosto de 2021.
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE GOVERNO

Li 2-

OFíCIO N° 1022/2021 - SGOV/CAM
Mogi das Cruzes, 8 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico
Nesta

Assunto: Confere número de lei ao projeto que especifica

Senhor Presidente,

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 322/21, protocolado nesta
Prefeitura sob o n° 26.111/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia
autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de
Lei n° 40/2021, de autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, que declara de
utilidade pública municipal a entidade que especifica e dá outras providências.
Com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. Senhor
Prefeito e nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Mogi das
Cruzes, sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado projeto
para vossa promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número
7.720/2021.
Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha alta consideração.
Atenciosamente,

Francisco Cardoso de Camargi Filho
Secretário de Governo
SGov/rbm
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail:cmmc@cmmc.sp.gov.br

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2.021.
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No ne C' AMARA MUNICIPAL DE MO I DAS CRUZES- C:MMC

Assu flo

SENHOR PREFEITO

AMARA MUNICIPAL
DF N" 366/2021 PROMULGADA LEI 7720/2021 01
DECLARA DE UTILIDADE PUBLIr:A MUNIr,IPAL
ENTIDADE ASSO.-.IA ÃO NADRE ESPERANÇA I

Conclusão: 12/11/2021
Órgão: SECRETARIA DE GOVERNI) - SGOV

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de
Vossa Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.720, de 08 de outubro de
2.021, que declara de Utilidade Pública Municipal a entidade que específica e dá
outras providências, cuja cópia segue anexa.
Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente.

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE
Presidente da Câmara

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Av Vereador Narciso Yague Guimarães. 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail:cmmc@cmmc.sp.gov.br

L E I

N. ° 7.720,

de 08 de outubro de 2.021
Declara de utilidade Pública Municipal
a entidade que especifica e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do
artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública municipal a
Associação Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, entidade
sem fms lucrativos, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.°
12.663.512/0003-89, Filial voltada à prestação de serviços de assistência social sem
alojamento, com sede na Rua Buritiz, n.° 108, Bairro Jardim Piatã B, Mogi das Cruz.

Art. 2°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES, em 08 de outubro de 2021, 46j° da Fundação da Cidade de Mogi das
Cruzes.
)
OTTO FÁBIO FLORJÍS DE REZENDE
Presidente da Câmara

Secretaria Legislativa da Câm.
outubro de 2021, 461 0 da Fundação Cidad

Mogi das Cruzes, em 08 de
ruzes.

oares
Secretário Ge

Legislativo da Câmara

( Autoria do Projeto : Vereador José Francimário Vieira de Macedo)

